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SEGONS

COMPETÈNCIA

DE

1.- ACCÈS AL TORN D’OFICI
A.- ACCÉS PER MÈRITS
Els advocats que accedeixin al TOAD per mèrits han de reunir els següents
requisits:
-

3 anys d’exercici com advocat en exercici.
Formació pràctica en la matèria en la que es vol causar alta,
mitjançant:
a.- l’acreditació d’haver portat la direcció com a advocat
de, com a mínim, 10 assumptes amb diferent tipologia processal
de la matèria en la que es vol causar alta.
No es considerarà mèrit el portar assumptes de Torn d’ofici
delegats per altre company, en tant que els assumptes de Torn
d’ofici no son delegables, ni els portats sota la direcció d’altre
advocat, en tant que l’advocat ha de demostrar capacitat per la
direcció d’assumptes en nom propi i de forma totalment
autònoma.
b.- es valorarà el desenvolupament de funcions a l’àmbit
judicial com a jutge, fiscal o secretari judicial.

Es valorarà, també, la formació teòrica i vocació de formació continuada en
la matèria en la que es vol causar alta, mitjançant l’acreditació d’assistència
cursos, conferències, o publicacions d’articles.
B.- ACCÉS A TORNS ESPECIALITZATS
En el torns de Menors, i VIDO és imprescindible la formació obligatòria
prèvia.
En els torns d’Estrangeria, Mena i Jurat es podrà accedir per mèrits,
acreditant experiència en la direcció d’assumptes de la matèria (10 a
estrangeria, 2 procediments complerts amb sentència que no siguin de
conformitat a Jurat i 10 a Mena)
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C.- ACCÈS DELEGACIONS (SEGON DESPATX)
Es seguirà el protocol establert i aprovat per Junta de Govern, que requereix
informe motivat i no preceptiu de la delegació sobre el compliment de
requisits en el despatx.
En cas de que transcorregut el termini, no consti informe de la delegació,
s’elevarà proposta a la Junta de Govern acceptant l’ incorporació.
Si l’informe de la delegació és desfavorable es donarà trasllat al lletrat per
al·legacions.
L’indicat protocol s’incorpora al present document com annex 1.
2.- DETECCIO DE CARÈNCIA DE REQUISITS PER MANTENIR
SITUACIÓ D’ALTA
Es podrà incoar d’ofici diligències informatives per practicar requeriment, de
conformitat art. 5.3, amb la finalitat que el lletrat acrediti la concurrència de
requisits per mantenir situació d’alta al torn d’ofici. Si el lletrat no acredita en
15 dies restabliment de la situació per mantenir l’alta es proposarà a la Junta
de Govern la baixa en el torn d’ofici, especialment si aquests requisits afecten
a la localització del lletrat per part del ciutadà.

3.- BAIXA TORN D’OFICI :
A.- Si la baixa de Torn d’Ofici va acompanyada de Baixa en
l’exercici de la professió, el lletrat que causa baixa haurà de
comunicar als jutjats on té assumptes pendents, la seva baixa en
l’exercici de la professió, per tal de que el Jutjat sol·liciti la nova designa
de professionals per al ciutadà.
També haurà de fer comunicat a la Comissió de Torn d’Ofici amb el
llistat d’assumptes pendents, indicant número de designa, jutjat que
conegui del procediment i número de procediment.
B.- Si la baixa en el Torn d’ofici no implica la baixa en
l’exercici de la professió, el lletrat ve obligat a continuar en la
defensa dels assumptes pendents fins a la seva finalització.
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C.- De forma excepcional, la Comissió de Torn d’Ofici, quan
l’advocat no causi baixa en l’exercici de la professió, podrà estimar que
concorren causes per eximir a l’advocat de l’obligació de continuar la
defensa dels assumptes, fins a la seva finalització. Per aquest motiu,
l’advocat haurà de fonamentar degudament la concurrència de dites
causes, que seran valorades per la Comissió de Torn d’Ofici i que
acceptarà la petició de l’advocat si queda evidenciada la impossibilitat
de que l’advocat pugui efectuar dedicació als assumptes encomanats per
Torn d’Ofici.
S’ assimilarà a la baixa en l’exercici de la professió si l’advocat comunica
canvi de despatx fora del territori ICAB , encara que mantingui la seva
condició d’advocat exercent a l’ ICAB.
Es considerarà concurrència de causa justificada l’aportació per part
del lletrat de certificat on consti la pèrdua de disponibilitat, per portar
assumptes de Torn d’ofici, per causa d’infermetat, o de canvi de situació
laboral o professional.”
4.- CANVI DE DESIGNA:
A.- PER CANVI DE PRETENSIÓ
En cas de sol·licitud de canvi de designa per modificació de la pretensió
s’haurà d’acompanyar document signat pel ciutadà, donat que aquest ha obert
un expedient administratiu pel reconeixement de la justícia gratuïta on consta
la seva sol·licitud per la pretensió inicial.

B.- PER CANVI DE PARTIT JUDICIAL
Caldrà motivar jurídicament el canvi de partit judicial i, en cas de
procediment en tràmit, aportar la interlocutòria de inhibició.
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5.- AMPLIACIÓ DE DESIGNA
En el supòsit en que dos o més interessats vulguin plantejar l’exercici d’una
acció processal o contestar a la mateixa, sense que hi hagi contraposició de
interessos entre ambdós, es farà una sola designa per tots els interessats, a fi
de facilitar una única línia de defensa i representació processal, quan els
interessats mantinguin una mateix interès i l’assumpte s’hagi de portar
necessàriament en un sol procediment judicial.
Quan cadascú dels interessats tingui el seu propi interès específic o puguin
existir interessos contraposats es farà una designa per cada interessat.
Aquest criteri es seguirà en el supòsit de designa derivada quan inicialment la
designa sigui per un interessat i posteriorment l’advocat comuniqui que hi ha
un altre interessat que no presenta contraposició de interessos amb l’
inicialment designat. Es farà ampliació de designa sense salt de torn per al
lletrat. Serà necessari que el lletrat aporti, juntament amb la petició de
designa derivada, l’acceptació d’aquesta per l’interessat i pel ciutadà
primerament designat.
6.- DESIGNA DERIVADA
Per acordar la designa derivada serà necessari que l’advocat acrediti:
.- Existència de relació prèvia amb el client derivada de designa d’ofici
anterior i consentiment del client.
.- Relació entre els dos procediments en els que és necessària la defensa
del client (que siguin les mateixes parts, els procediments tenen una
relació causal entre ambdós, etc.)
.- L’emissió de designa restarà condicionada al fet de que per al nou
procediment el ciutadà sigui beneficiari de justícia gratuïta,
.- L’advocat haurà d’estar en el moment d’efectuar-se la designa en
situació d’alta en el torn al que ha de ser tornada la nova designa
.- No ha d’haver-hi, en el moment de petició de la designa derivada,
designat un altre advocat del torn d’ofici. De forma excepcional es
podrà acceptar la concessió de designa derivada, si a la sol·licitud
inicial s’acompanya l’acceptació de l’advocat designat anteriorment i
del client. En aquest cas, l’advocat prèviament designat serà compensat
amb una designa que substitueixi la que deixa de tenir vigència per la
concessió de derivada a un altre company.
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.- En l’especialitat de VIDO, tenint en compte que la designa VIDO
nomes permet actuacions davant dels Jutjats de VIDO i que el torn de
VIDO està conformat per advocats que compatibilitzen l’ inscripció en
VIDO amb altres àrees del Dret, nomes es podrà concedir la derivada si
és per una altra assumpte que ha de conèixer el jutjat de VIDO o, cas de
ser procediment que s’hagi de tornar en altre TORN no VIDO, l’advocat
haurà d¡estar en situació d’alta en el Torn en el que procedeix el
repartiment de l’assumpte, per al que es demana la designa derivada.
.- En tant que és una relació en la que tant advocat com client han
d’estar d’acord, la sol·licitud haurà d’anar signada per advocat i client.

7.- DESISTIMENT DEL CLIENT
Quan el client comunica a l’advocat la renúncia a la interposició
d’accions, aquesta renúncia implica desistiment a la JG sempre i quan
no hagi reserva expressa del client a mantenir el dret a JG per la
voluntat de contractar altre advocat amb exercici del dret de l’art. 27 o
de l’art. 28 de la Llei de JG.
Per tant, és convenient que la indicada renúncia quedi perfectament
documentada indicant expressament que el client queda informat dels
efectes sobre el reconeixement del dret a JG i, en el seu cas, de mantenir
aquest reconeixement.
En cas de que no s’aporti per l’advocat aquesta constància documental,
degudament signada pel client, s’haurà de donar tractament de
caducitat de designa, sempre que sigui per iniciar accions judicials.
8.- CADUCITAT DESIGNA
La designa caduca als 6 mesos sense interposar procediment judicial
per manca de voluntat del ciutadà.
No serà aplicable a la defensa de demandats, imputats ni
condemnats, i únicament es podrà aplicar quan es tracta de iniciar
accions.
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El lletrat ho haurà de comunicar expressament a la CTO
Fins que no es produeixi aquesta comunicació, la designa resta vigent.
Es compensarà la designa si la comunicació de caducitat es produeix
dintre de l’any següent a la data de la designa.
Si la comunicació de caducitat es produeix amb posterioritat es tindrà la
designa per caducada, però no es procedirà a la compensació d’aquesta.
Si, amb posterioritat a la caducitat acceptada per la CTO el client
contacta amb el lletrat, aquest tindrà l’obligació de informar al client de
la caducitat indicant que ha d’acudir a les oficines del TOAD per tal de
que es faci una nova designació de lletrat, ja que l’expedient de JG resta
vigent. En el cas de que vulgui mantenir la defensa, es comunicarà al
Torn d’Ofici per tal de generar nova designa amb salt de torn.

9.- COMPENSACIÓ DE DESIGNES
No es compensarà la designa i es mantindrà la seva vigència en supòsits
de S.P. i inhibicions. Nomes es compensarà quan s’acrediti S.L., en tant que en
la resta de supòsits, el procediment pot ser susceptible de ser reobert.
En la resta de procediments es procedirà a la compensació quan es doni
caducitat de la designa o s’acrediti finalització del procediment sense actuació
del lletrat ni possibilitat d’execució en contra del client, o quan el client
desisteixi de l’acció de forma expressa abans de ser aquesta iniciada,
renunciant a la justícia gratuïta reconeguda
Quan es demani l’anulació de la designa per manca de localització del
client, o si aquest no aporta la documentació requerida pel lletrat, si aquest és
part actora s’haurà de comunicar caducitat de la designa als 6 mesos i si es
part demandada no procedirà deixar la designa sense efecte per aquest motiu,
resultant obligada la defensa del demandat, mentre no hi consti la renúncia
expressa del client a la designa i a la justícia gratuïta, o la finalització del
procediment sense actuació del lletrat ni possibilitat d’execució en contra del
client .
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10.- TRACTAMENT DE LA INSOSTENIBILITAT DE LA PRETENSIÓ
Quan el lletrat consideri que la defensa plantejada pel client és
insostenible ha de presentar informe motivat jurídicament (i acompanyat de la
documentació acreditativa) davant de la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) amb seu a
C/ Pau Claris, 158, 3, de Barcelona.
El termini per la presentació de la manca de sostenibilitat de la
pretensió és de 15 dies des de la designa o la recepció de la documentació per
l’estudi de la pretensió, data que és convenient que consti a l’informe a
presentar davant de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona.
Quan es plantegi per la formalització de recurs (art. 35 de la Llei de JG)
és necessari informar al Jutjat i al client de la presentació de l’informe i
sol·licitar la suspensió de terminis processals. La presentació de la manca de
sostenibilitat del recurs s’haurà de fer abans de la preclusió del termini per
recórrer.
Es important no confondre aquesta situació amb les situacions de canvi
de partit judicial, o de jurisdicció, ja que amb la possibilitat de l’informe de
insostenibilitat es tracta de comunicar la impossibilitat de la defensa atesa la
seva manca absoluta de fonamentació jurídica.
En el moment en que es presenti l’informe la designa decau, sense que
sigui necessari cap pronunciament per part de la Comissió del Torn d’Ofici, ja
que en cas de que finalment es declari la sostenibilitat de la pretensió, al
ciutadà li serà designat un segon advocat que tindrà l’obligació d’assumir la
defensa.
La presentació
de l’informe de insostenibilitat és
incompatible amb el plantejament de qualsevol acció judicial en
defensa del ciutadà amb la designa encarregada..
No és possible la seva presentació quan es tracti de
demandats, ni quan la designa sigui per la defensa d’acusats o
condemnats en via penal.
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11.- RENÚNCIA
A.- PER TRENCAMENT DE LA RELACIÓ CONFIANÇA
Ha de constar acreditat que tant el client com l’advocat volen el canvi
d’advocat per diferències entre ambdós.
Per al supòsit en que la petició vingui formulada únicament per un d’ells,
haurà de quedar acreditat un fet greu (per part del client o de l’advocat) que
provoqui el trencament de la relació de confiança.
La mera discrepància del client amb els criteris de direcció jurídica de
l’assumpte no és causa suficient per acceptar la renúncia, essent necessari que
aquesta discrepància posi de manifest la impossibilitat de continuar en la
defensa.”
Per tal de que la renúncia no impliqui perjudicis per al client, quan consta
procediment en tràmit davant d’òrgan judicial, l’advocat resta obligat a
comunicar al Jutjat que ha procedit a sol·licitar de l’ICAB li sigui acceptada la
seva renúncia, sol·licitant la suspensió dels terminis processals en tant que el
col·legi no es pronuncia sobre la seva petició de renúncia, i obligant-se a
comunicar al Jutjat la resolució que es dicti per l’ICAB de la seva petició. Sense
perjudici de la petició de suspensió de terminis processals, l’advocat restarà
obligat a portar a terme els actes processals necessaris per evitar la preclusió
de terminis i per evitar la indefensió del ciutadà.
B.- PER CLÀUSULA DE CONSCIÈNCIA.
A l’àmbit penal, l’advocat podrà sol·licitar d ela Comissió del Torn d’ofici
renúncia a l’assumpte per clàusula de consciència, que haurà de ser
suficientment motivada i, en el seu cas, justificada, per poder ser valorada la
seva concurrència per la Comissió el Torn d’ofici Per tal de que la renúncia no
impliqui perjudicis per al client, quan consta procediment en tràmit davant
d’òrgan judicial, l’advocat resta obligat a comunicar al Jutjat que ha procedit
a sol·licitar de l’ICAB li sigui acceptada la seva renúncia, sol·licitant la
suspensió dels terminis processals en tant que el col·legi no es pronuncia sobre
la seva petició de renúncia, i obligant-se a comunicar al Jutjat la resolució que
es dicti per l’ICAB de la seva petició. Sense perjudici de la petició de suspensió
de terminis processals, l’advocat restarà obligat a portar a terme els actes
processals necessaris per evitar la preclusió de terminis i per evitar la
indefensió del ciutadà.
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12.- INCIDÈNCIA GUÀRDIA
S’obrirà expedient informatiu quan el lletrat estigui no localitzable durant la
guàrdia durant dos hores continuades o en cas de que la manca de localització
provoqui una alteració greu del funcionament de la guàrdia (s’ha de buscar
complement de torn, p. Ex)
La manca de localització sense que el lletrat hagi realitzat cap assistència
implicarà sempre el no abonament de la guàrdia com a resultat de la no
disponibilitat del lletrat, encara que no impliqui sanció disciplinària.
La negativa expressa del lletrat a fer una concreta assistència comportarà
l’obertura d’expedient disciplinari, especialment si aquesta negativa implica
dificultat per la prestació de l’assistència amb els advocats de guàrdia del dia.

13.- ACTUACIONS ULTERIORS DINS L’ÀMBIT DE LA DESIGNA DE
VIDO.
L’advocat de VIDO, designat anteriorment per la defensa de la víctima (amb
una duració de la designa de 2 anys), tindrà obligació d’ intervenir en la
defensa de la seva clienta quan a petició de Mossos d’esquadra o Jutjats, sigui
requerit en base a una nova denuncia de la víctima, sempre i quan es donin els
següents requisits:



la designa està en vigor (la nova denuncia es formula dintre dels
dos anys de duració de la designa)
a la víctima no l’hi ha estat denegada la justícia gratuïta,
mitjançant Resolució de la CAJG (en cas de que consti resolució
expressa de la CAJG denegant la JG, com la designa de l’advocat
ha quedat sense efecte, es procedirà davant de la nova petició de
intervenció de lletrat a designar nou Advocat i obertura de nova
JG, ja que es tractaria de nova sol·licitud per un nou procediment
judicial).

En aquestes situacions l’advocat, que no estigui de guàrdia, podrà excusar-se
de fer la nova assistència i serà substituït, en els següents supòsits:



Si l’advocat consta de baixa per malaltia o justifica
documentalment la seva impossibilitat per motius mèdics.
Si l’advocat al·lega estar en període de vacances i/o fora de la
població.
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Si l’advocat té un altre assenyalament judicial en diferent
població i no disposa de temps per demanar la suspensió
d’aquest, en tenir preferència l’assenyalament de VIDO, o bé,
l’altre acte judicial es també per actuació de VIDO i per tant,
assenyalat amb anterioritat.

En aquestes concretes situacions, sempre que l’advocat manifesti la
seva impossibilitat, el Departament de Torn d’Ofici designarà l’advocat
de VIDO de guàrdia aquell dia, qui serà informat que la seva designa
únicament abastarà el procediment concret en el que prestarà
l’assistència fins a la finalització del mateix, i se l’informarà de qui és
l’advocat inicialment designat per la correcta coordinació entre ambdós
en la defensa de la víctima.
Serà el primer designat qui mantingui la designa de VIDO per ulteriors
actuacions penals o per l’actuació de Dret de Família davant del jutjat
de VIDO que pugui correspondre.
El Departament de Torn d’Ofici per tal de portar un correcte control
d’aquestes designes farà constar en la mateixa que s’envia a l’advocat de
guàrdia per impossibilitat del primer designat per fer l’assistència,
donant cobertura a la seva actuació l’expedient de justícia gratuïta
inicial.

14.- POSSIBILITAT DE COBRAR HONORARIS DIRECTAMENT AL
CLIENT
L’advocat podrà cobrar honoraris del client :
1.- Quan la Resolució sobre el reconeixement del dret a Justícia
Gratuïta és desfavorable al nostre client quan la resolució guanyi
fermesa.
2.- Quan s’obtingui condemna en costes de la part contrària
3.- Quan del resultat del procediment resulti un Benefici econòmic en
favor del client designat
4.- Quan en el procediment en defensa del nostre client hi ha
pronunciament de Litis expenses al seu favor
5.- Vènia o canvi d’advocat per advocat de lliure elecció
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En tots aquests supòsits és convenient que el client hagi estat informat
prèviament sobre les situacions en les que l’advocat té dret al
cobrament d’honoraris al seu càrrec , mitjançant l ’entrega i signatura
del document de designa informada i la realització d’un pressupost
previ sobre l’abast aproximat dels honoraris concrets en el seu cas.
L’advocat haurà de comunicar el cobrament al Torn d’Ofici per tal de
procedir a la compensació/retorn de les quantitats cobrades amb
càrrec al Torn d’Ofici.
Es disposarà del termini d’un mes des del cobrament per procedir a efectuar
aquesta comunicació i s’obrirà disciplinari si no es dona aquesta comunicació.

A.- SUPÒSITS DE BENEFICI ECONÒMIC
Es considerarà que es produeix un benefici econòmic en els
següents supòsits:
.- Obtenció de prestació compensatòries entre cònjuges si aquestes son
superiors a un SMI.
- Compensació econòmica per raó de treball a l’àmbit de Dret de
Família.
- Obtenció d’indemnitzacions;
- Excessos en l’adjudicació de patrimonis;
- Indemnitzacions per acomiadament i reclamacions de quantitat
.- Reconeixement de drets hereditaris
- Acords transaccionals que posen fi al procediment ( per analogia a la
sentencia si es donen els supòsits anteriorment indicats)
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Tanmateix, es considera que no es dona benefici econòmic en
els següents supòsits:
-

Obtenció de pensions d’aliments;

-

Desestimació de demanda en reclamació de quantitats interposades

contra el nostre client;
-

Adjudicació de patrimonis en que no n’hi hagi un excés.

-

Obtenció de pensió d’invalidesa o prestacions periòdiques per import

inferior a 1 SMI.
-

En les sentències i acords en matèria de preferents, en tant que no es

dona un increment patrimonial del beneficiari.
En els supòsits de concórrer benefici econòmic, si la Minuta excedeix del
terç del benefici obtingut s’haurà de reduir fins a aquell import. En el
supòsit de que siguin varis els professionals amb dret a cobrament
(Procuradors, pèrits, juntament amb l’advocat), tots ells hauran de
reduir els seus honoraris i drets, a prorrata, fins al límit del terç del
benefici obtingut.
Es recomanen criteris de prudència en el càlcul de les Minutes
d’Honoraris que es puguin reclamar per obtenció de benefici econòmic.
Tanmateix, es recomana que en els moments inicials de la relació amb el
client es pugui pressupostar l’import dels honoraris a reclamar deixant
clarament la subjecció d’aquest pressupost a la concurrència de la
possibilitat legal de cobrament d’honoraris al propi client.

B.- SUPÒSITS DE VÈNIA
En relació al tema de la vènia, es considera que quan el client canvia
d’advocat i designa advocat de lliure designació, el ciutadà està
renunciant a la justícia gratuïta.
Per tant, en aquestes situacions l’advocat d’ofici que ha fet actuacions
processals prèvies té dret al cobrament dels honoraris per les actuacions
portades a terme amb anterioritat a la concessió de la vènia.
El lletrat que atorga la vènia ha de comunicar la substitució de l’advocat
a la CTO per tal de que aquest tingui constància i pugui comunicar a la
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta als efectes de l’expedient de JG.
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No serà possible el cobrament d’honoraris si l’advocat de lliure elecció
ha formalitzat davant l’ICAB la seva renúncia al cobrament
d’honoraris.
La vènia s’ha de concedir sense esperar el cobrament dels honoraris i
sense condicionant de cap tipus, ja que la única finalitat és la
determinació de qui és l’advocat director del procediment
C.- JUSTÍCIA GRATUÏTA A L’AMBIT PENAL (DEFENSA
IMPUTATS I ESTRANGERIA) I ART. 13 DECRET 252/96.
La relació entre el que disposa l’article 31 i la possibilitat permesa per
l’art. 13 del Decret 252/96, implica que l’ ICAB obre expedient de justícia
gratuïta per la petició d’advocat.
Si es disposen de dades de localització del ciutadà (tel. Mòbil o adreça),
s’enviarà carta a aquest requerint la personació del ciutadà davant
l’ICAB, per tramitació de l’expedient pel reconeixement del dret a
justícia gratuït.
Si en el termini de 30 dies el ciutadà no compareix per la tramitació
expressa de l’expedient, aquest es enviat a la Comissió de Justícia
Gratuïta per a la seva tramitació.
Per aquest motiu, és important que es comuniqui al Torn d’Ofici els
següents supòsits:



Contractació privada de l’advocat designat d’ofici, documentada
mitjançant la fulla d’encàrrec professional, on consti en forma
clara i expressa la renúncia a la tramitació de la justícia gratuïta
Canvi d’advocat per designa d’advocat de lliure designació sense
renúncia d’honoraris de l’art. 27 de la Llei 1/96, de 10 de gener.

En la resta de supòsits és convenient que l’advocat abans de procedir al
cobrament d’honoraris del client, s’informi sobre la concessió o
denegació del dret a justícia gratuïta, mitjançant la corresponent
consulta a l’ICAB.
En el supòsit que l’advocat cobri del client i ja hi ha resolució favorable
a la justícia gratuïta, atorgada per silenci positiu, i es doni queixa del
client, per aquest cobrament d’honoraris com la CAJG no comunica al
lletrat el reconeixement del dret, s’indicarà al lletrat la necessitat de
devolució d’imports cobrats, però no es procedirà a sancionar al lletrat
pel cobrament de quantitats, al no ser coneixedor del reconeixement de
la JG.
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Cas de procedir a aquest advertiment , sense que es porti a terme la
devolució dels imports, es valorarà l’actuació del lletrat i la possible
mala fe d’aquest.
Si no consta queixa del client i és l’advocat qui comunica el cobrament,
es procedirà a informar al lletrat de la concessió del dret i l’obligació de
retornament de quantitats.
D.- COBRAMENT D’HONORARIS EN VIDO






En cas de que sigui sol·licitada assistència a la víctima en el moment
inicial i aquesta no arribi a formular denúncia. Es considera que en
aquest cas l’assistència queda coberta per la guàrdia VIDO, i, per tant, el
lletrat no genera dret a cobrament de quantitats a càrrec de la víctima, si
bé, en tant que el lletrat s’ha personat al centre que ha demanat
l’assistència per assessorar a aquesta, computarà com assistència
realitzada.
En cas de vènia: quan al lletrat d’ofici li sigui sol·licitada vènia per lletrat
de lliure elecció, encara que la víctima tingui el reconeixement legal al
dret a l’assistència jurídica gratuïta, es considera que s’està produint una
renúncia al dret i, per tant, el lletrat d’ofici pot cobrar del client les
quantitats generades per la seva intervenció.
En cas de que la víctima tingui doble condició en el procediment (víctima
i imputada), es considera que el dret a l’assistència jurídica gratuïta,
concedit pel procediment judicial, abasta les dues situacions processals
en les que es troba i, per tant, l’advocat designat per la seva defensa no
pot tampoc cobrar honoraris de la clienta per la seva actuació en la seva
defensa en qualitat de imputada, ja que la condició de víctima i el
tractament unificat en un sol procediment de les dues posicions
processals queda cobert per la justícia gratuïta reconeguda legalment.

15.EXPEDIENTS
INFORMATIUS
PER
DESCOMPTE
QUANTITATS ABONADES AMB ANTERIORITAT

DE

Es donarà trasllat prèviament al lletrat del motiu pel que s’ha de practicar el
descompte i compensació de quantitat abonades, amb la finalitat de que pugui
fer al·legacions i oposar-se al descompte.
En cas de no fer al·legacions, es procedirà al descompte prèviament
comunicat.
En cas d’efectuar al·legacions, es valoraran aquestes de conformitat amb la
normativa sobre justificació d’actuacions.
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16.- PRESENTACIÓ DE JUSTIFICANTS FALSEJATS
Quan hagi provocat el pagament d’actuacions comportarà que es faci
proposta a la Junta de Govern de informar al Jutjat de Guàrdia o Fiscalia per
la possible comissió de delicte.
Quan l’alteració dels justificant sigui
detectada abans del pagament
comportarà l’obertura d’expedient disciplinari per imposició de la sanció que
correspongui.

17.- QUEIXES CONTRA L’ADVOCAT DESIGNAT
L’ incoació de les diligències informatives serà informada sempre al lletrat,
encara que la queixa sigui arxivada abans de donar trasllat al lletrat per
al·legacions, com a conseqüència de la seva manca de fonamentació.
S’haurà de fer distinció entre els següents supòsits:
.- Manca de localització de l’advocat:
Es faran gestions des del Departament per localitzar a l’advocat en un període
de tres dies hàbils, intentant gestionar des del propi departament una cita
entre l’advocat i el ciutadà.
S’informarà al client de la cita concertada amb l’advocat mitjançant diligència
de constància (que potser telefònica) i donant per solucionada la incidència
comunicada.
En cas de que el departament no localitzi a l’advocat es deixarà constància dels
intents de localització i es procedirà al canvi d’advocat comunicant aquest al
ciutadà, notificant la nova designa prèvia citació d’aquest, citació que podrà
ser telefònica.
En cas de no localització, s’obrirà expedient informatiu per tal de constatar els
requisits de permanència en el torn d’ofici segons art. 5.3 del reglament.
En els supòsits en que es doni situació d’urgència per imminència de terminis
processals i situació que pugui generar indefensió, feta la comprovació per la
localització del lletrat, sense aconseguir-ho es procedirà al canvi de lletrat
sense esperar els tres dies hàbils indicats anteriorment, de forma que quedi
garantit el dret a defensa del ciutadà. La designa del nou advocat haurà de ser
avisada a aquest pel personal del departament, amb la finalitat de que tingui
coneixement de l’existència de terminis.
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.- Manca d’informació sobre l’estat del procediment iniciat.
Quan el ciutadà s’adreci a l’ICAB per indicar que no rep informació del
procediment, s’intentarà gestionar des del departament una cita entre advocat
i client per tal de rebre informació.
Si aquesta gestió és impossible per no poder localitzar a l’advocat en aquell
moment, s’ indicarà al ciutadà que s’adreci a l’advocat intentant deixar
constància de la petició d’informació (mail, fax, etc) i que en cas de no rebre
aquesta informació o indicació de reunió amb el lletrat en el termini de 10
dies, haurà de tornar al departament per formalització de queixa, moment en
que es procedirà al canvi d’advocat (prèvia acreditació i aportació del
requeriment d’informació) i a l’obertura de diligències informatives, a l’objecte
de determinar l’existència o no d’infracció de la normativa de Torn d’Ofici.
.- No realització de l’encàrrec.
En cas de que el ciutadà no acrediti haver intentat contactar amb el lletrat,
havent lliurat la documentació necessària i o haver-lo requerit per l’inici de la
defensa, serà aconsellat de que, prèviament a la queixa i al canvi d’advocat
porti a terme aquestes accions. .
En cas que es doni aquesta acreditació i hagin transcorregut 6 mesos des de
la designa o 6 mesos des de l’entrega de la documentació es procedirà al canvi
d’advocat, prèvia diligència de constància telefónica amb el lletrat informant
de la situació.
En aquest supòsit es procedirà a l’obertura de diligències informatives per
comprovació de possible existència d’infracció de normativa.
En les situacions en les que de forma clara quedi determinat que el ciutadà
sol·licita una actuació que clarament està fora de l’abast de la designa, (s’ha
formulat insostenibilitat de la pretensió, el lletrat està actuant però no es
donen els resultats que el ciutadà espera, vol una acció judicial no prevista a la
designa, etc...) aquest serà informat en forma clara de la situació i possible
solució (tramitar nou expedient de JG per la nova pretensió, esperar a la
resolució de la CAJG de l’IP, etc), deixant diligència de constància de l’
informació facilitada.
En aquets supòsits si el ciutadà manté la seva ferma voluntat de tramitar
queixa contra l’advocat s’obrirà expedient informatiu en el que es valorarà la
no admissió a tràmit de la queixa per part de la Comissió del Torn d’Ofici
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.- No visita en centre penitenciari o de detenció .
De la primera comunicació del client per aquest motiu es donarà trasllat a
l’advocat per tal de que en el termini de 20 dies, o un temps inferior en el
supòsit de urgència, visiti al client en el centre de detenció, informant al client
en aquest sentit.
Si, malgrat aquesta comunicació, o quan s’acrediti que el lletrat mai ha visitat
al seu client privat de llibertat, tenint l’advocat constància de la situació,
s’obrirà expedient disciplinari per la determinació de l’existència d’infracció d
e normativa de torn d’ofici i, si s’escau, imposició de la sanció corresponent.
.- Queixa per incompareixença del lletrat a actes judicials.
En el supòsit de que constin expedients informatius de l’any en curs per manca
de localització de l’advocat, es procedirà en forma immediata al canvi de
designa.
En la resta de supòsits es donarà trasllat a l’advocat per al·legacions i es
procedirà a la valoració d’aquestes.

18- DESACORD EN LA DEFENSA
Es tramitarà, amb independència de qui faci la sol·licitud com un supòsit de
ruptura de la relació de confiança.
Si la petició la fa el client es donarà trasllat a l’advocat per valorar l’existència
de situació de ruptura d’aquesta relació.
En el supòsit d’acceptació no es procedirà a la compensació de la desgina.

19.- CATÀLEG D’INFRACCIONS SEGONS
DEONTOLOGIA O DE TORN D’OFICI

COMPETÈNCIA

DE

Coneixerà la Comissió de Deontologia de les queixes en matèria d’infraccions
deontològiques i professional contemplades a la Normativa de l’Advocacia
Catalana
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Coneixerà la Comissió de Torn d’Ofici respecte de les queixes en
matèria d’infraccions tipificades a la normativa de Torn d’Ofici:










Cobrament o reclamació d’imports del client de JG
Falsejament d’actuacions
Delegació de la defensa
No comunicació de cobrament segons art. 36 Llei
Incompliment de guàrdies
Incompliment d’incompatibilitat TOAD
Distorsionar Servei TOAD
No localització de l’advocat
No donar informació sobre l’assumpte
A aquesta tipologia s’afegirà les infraccions que expressament
contempli la Llei de JG.

20.- SANCIONS.
En la tramitació dels expedients disciplinaris es valorarà l’ infracció que hagi
quedat acreditada, la reiteració en la comissió d’infraccions per la imposició
de la sanció que correspongui.
Quan aquesta hagi de ser de multa, l’ import serà coincident, en la mesura del
possible, amb l’ import del mòdul que el lletrat hagi acreditat o que
ordinàriament correspongui a la designa, guàrdia o telefonema.
En els supòsits d’exclusió del torn d’ofici, pel càlcul del temps en el que el lletrat
no podrà sol·licitar novament la seva reincorporació es tindrà en compte la
gravetat de l’ infracció comesa, la reiteració en la comissió d’infraccions, i el
dany produït al servei o al ciutadà.
La reincorporació del lletrat al torn d’ofici haurà de ser sempre sol·licitada pel
lletrat i en el moment de la sol·licitud, caldrà complir els requisits per l’accés
al torn d’ofici vigents en el moment de la reincorporació.
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