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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/993/2011, de 13 d’abril, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat
de Catalunya el Reglament del Servei de Defensa d’Oici i Assistència Jurídica
Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei de Defensa
d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona a la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 6 de setembre de 2010, del qual resulta
que en data 17 de març de 2011 es va presentar la documentació prevista als articles
42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d’elaboració i aprovació del
Reglament, aprovat en les juntes de govern del Col·legi de dates 10 de març de 2010,
31 de maig de 2010 i 20 de desembre de 2010;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a
la legalitat per la Resolució JUS/751/2009, de 17 de març (DOGC núm. 5346, de
25.3.2009);
Vist que el text del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica
Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici
i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona a la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i
disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat
de Catalunya.
—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta
Resolució.
Barcelona, 13 d’abril de 2011
M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL
Consellera de Justícia
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ANNEX
Reglament del Servei de Defensa d’Oici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi
d’Advocats de Barcelona
PREÀMBUL

Històricament els col·legis d’advocats del nostre àmbit establiren un sistema de
defensa per tal que les persones sense recursos poguessin exercir els seus drets davant
dels tribunals amb igualtat d’oportunitats. Posteriorment, amb l’adveniment de l’estat
democràtic i de dret i amb la corrent d’universalització dels drets humans, aquesta funció
fins a aleshores altruista dels advocats, va elevar-se a rang de dret fonamental.
A la Constitució, l’article 24 reconeix el dret fonamental de qualsevol persona a
obtenir la tutela judicial efectiva de jutges i tribunals en l’exercici dels seus drets i
interessos legítims, sense que en cap cas pugui produir-se indefensió. En compliment d’aquesta garantia constitucional, la Llei 1/1996, de 10 de gener, reguladora
de l’assistència jurídica gratuïta, té la finalitat de garantir l’accés a la justícia en
condicions d’igualtat a tots els ciutadans (apartat 2 de l’Exposició de Motius).
Així, el Torn d’Ofici i els advocats que el conformen s’erigeixen com a garants
de l’efectivitat del principi d’igualtat, doncs, amb independència del seu origen o
condició, qualsevol ciutadà és defensat per professionals del dret davant de jutjats
i tribunals. Per tant, el Torn d’Ofici es constitueix com a pilar del dret a la tutela
judicial efectiva, ja que no només totes les persones tenen dret a defensar els seus
legítims interessos davant dels tribunals, sinó que aquest dret por ésser exercit amb
un advocat, el del Torn d’Ofici, especialitzat en la seva tasca.
I l’article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, estableix que els col·legis d’advocats regularan i organitzaran, a través de les juntes
de govern, els serveis d’assistència lletrada i de defensa i representació gratuïtes, i
garantiran una presència continuada, atenent a criteris de funcionalitat i eficiència
en l’aplicació dels fons públics que es posin a la seva disposició. Així mateix estableix que els col·legis d’advocats implantaran serveis gratuïts d’assessorament als
peticionaris d’assistència jurídica gratuïta, amb la finalitat d’orientar i encaminar
llurs pretensions.
Aquesta Corporació, per acords de la Junta de Govern, adoptats en sessió de 27
de novembre de 2001, va aprovar el Reglament del Servei Torn d’Ofici de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, en substitució del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici, aprovat per la Junta de Govern en 17 de setembre de 1996. Des de
llavors s’han publicat diverses normes que incideixen en el servei, i especialment
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, que recull les funcions públiques col·legials, i la potestat normativa
en relació amb aquestes funcions públiques.
Finalment la Junta General Extraordinària de 14, 15 i 16 de gener de 2009 aprova
uns nous Estatuts col·legials, ratificats per Resolució del Departament de Justícia
de 17 de març de 2009, publicats al DOGC de 25.3.2009, adaptats a la normativa
vigent. La disposició transitòria segona dels Estatuts estableix que en el termini d’un
any des de la seva entrada en vigor s’hauran d’adaptar els reglaments corporatius
al contingut dels nous Estatuts col·legials.
D’altra banda, els Estatuts es troben en fase d’adequació a la normativa de serveis,
actualment en tràmit, per aplicació de la directiva europea de serveis (Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior) i de les lleis d’adequació.
I per últim, s’ha aprovat la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial, que en l’article
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dotzè modifica la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, en
relació amb les designes d’ofici.
En conclusió, per la transcendental importància constitucional del sistema del
Torn d’Ofici, s’aprova el present Reglament, atenent a les necessitats legals, socials
i judicials que exigeixen un correcte funcionament d’aquest, donant així deguda
resposta al mandat constitucional.
El present Reglament consta de trenta-set articles, agrupats en vuit capítols, dos
disposicions finals i una disposició transitòria. Bàsicament regula els següents
aspectes:
L’àmbit d’aplicació del reglament coincident amb l’àmbit competencial de
l’ICAB.
Els requisits per a l’accés i la permanència en el Torn d’Ofici i Assistència al Detingut. A través del present Reglament es regulen les condicions d’accés i permanència
en el Torn d’Ofici de l’ICAB i les conseqüències de la pèrdua d’aquestes condicions
necessàries per a accedir al Torn d’Ofici. L’adequació de la nostra normativa a la regulació de rang superior exigeix que l’accés al Torn d’Ofici de forma general precisi de
tres anys d’exercici previ i de la superació dels cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica
degudament homologada pel CICAC o del curs especialitzat equivalent.
L’últim incís de l’article 2 del Reglament recull la necessitat que els advocats
que es vulguin donar d’alta tinguin plena capacitat funcional per a l’exercici de
l’advocacia, tant pel que fa a l’accés com en relació amb la permanència en el Torn
d’ofici. Es tracta d’impedir situacions excepcionals, normalment sobrevingudes, en
les quals el deteriorament o pèrdua de les capacitats funcionals per part de l’advocat,
comporti el no poder desenvolupar la seva activitat professional amb les degudes
garanties per al dret de defensa del ciutadà.
És una mesura excepcional que haurà d’aplicar-se, com qualsevol norma de
caràcter restrictiu, amb la màxima ponderació i amb la deguda contradicció en
l’expedient que s’incoï a aquest efecte.
L’organització del servei, amb els diferents torns que inclouen els de nova creació com és el Torn de Jurat i el de Menors no acompanyats. En l’articulació dels
diferents torns es manté la divisió per matèries que existia fins ara, si bé amb la
finalitat d’afavorir la millor qualitat en el servei que presten els advocats de Torn
d’Ofici s’introdueixen el Torn Mercantil, per tal que els assumptes que es portin
als jutjats mercantils siguin atesos per advocats amb coneixements específics en
la matèria; i el Torn de Jurat i el de Menors no acompanyats, donada l’especialitat
del procediment i de la problemàtica a resoldre.
Als articles 4.2 i 10.2 es preveu que la Junta de Govern acordi la creació de torns
específics amb requisits d’accés també específics. La finalitat de la norma obeeix a la
necessitat de disposar de mecanismes que permetin l’adaptació del Torn d’Ofici a les
modificacions que es puguin portar a terme per via legal o que la societat demandi,
amb la finalitat última de prestar un servei òptim i de qualitat, essent competència
de la Junta de Govern, òrgan que estatutàriament i legalment té la capacitat i potestat
per l’organització del servei públic de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.
Es regula l’exercici de la defensa d’ofici, limitant-se a les obligacions específiques derivades del servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, tot garantint la
prestació continuada, i atenent a criteris de funcionalitat i eficiència en l’aplicació
dels fons públics (article 22 LAJG).
La formació continuada de l’advocat d’ofici és un dret i un deure, igual que per
al col·lectiu general d’advocats en exercici. Malgrat això, la nostra legislació no
exigeix en l’actualitat la seva obligatorietat, tampoc respecte dels advocats inscrits
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al Torn d’Ofici. El present Reglament, de manera congruent, reitera la necessitat
de mantenir una continuada formació, deure genèric de l’advocacia, si bé en tant
que aquesta no és obligatòria tampoc ho és, a dia d’avui, respecte del col·lectiu que
presta el servei de Torn d’Ofici.
Les relacions del Torn d’Ofici i l’assistència jurídica gratuïta.
Dintre del títol es procedeix a la regulació del denominat torn d’ofici sense gratuïtat, si bé, donat que en aquestes situacions el ciutadà expressa la seva negativa a
formular sol·licitud de justícia gratuïta, i la seva disposició al pagament d’honoraris
a l’advocat designat es produeix un clar reconeixement de que la relació en aquests
casos entre advocat i client és totalment privada.
La baixa en el servei de Torn d’Ofici i les obligacions derivades d’aquesta.
La composició i funcions de la Comissió del Torn d’Ofici, en tant que comissió
delegada de la Junta de Govern de l’ICAB, destacant entre les funcions de la comissió l’impuls de la formació continuada per als advocats adscrits al Torn d’Ofici,
i la promoció de la comunicació amb el col·lectiu dels temes de interès general que
ens afecten.
El règim disciplinari dels advocats, regulat en el títol VIII, on únicament es contemplen les especificitats derivades del servei públic de Torn d’Ofici, en tant que
l’actuació professional de l’advocat ha de ser igual i estar subjecta a la normativa
deontològica general.
Les disposicions finals estableixen l’entrada en vigor del reglament i la posada
en marxa dels nous torns que es creen.
Per tot això, a proposta de la Comissió del Servei de Defensa d’Ofici, acordem
aprovar el següent Reglament.
TÍTOL I
Aplicació
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del
Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi
d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que
la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.
TÍTOL II
Accés i permanència al Torn d’Oici
Article 2
Condicions generals d’inscripció al Torn d’Oici
1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran
integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i en l’exercici
ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i
que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.
2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu
caràcter obligatori per a tots els col·legiats, prèvia valoració de les circumstàncies
concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies.
3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Collegis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels
següents requisits:
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a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent.
b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció
en la matèria en la que es vol inscriure.
d) 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.
e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del
present Reglament.
f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb
les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.
4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol·licitant mèrits
o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En
aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i
circumstàncies al·legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents
que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Article 3
Sol·licitud d’incorporació
Les persones interessades presentaran la sol·licitud d’incorporació al Torn d’Ofici
davant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i facilitaran el seu número de
telèfon, fax i adreça electrònica per efectuar les comunicacions.
Article 4
Requisits especíics
1. Per als Torns de Menors, Estrangeria, Penitenciari, Violència contra la Dona
(tant víctimes com imputats), Jurat i Menors no Acompanyats cal, a més de les condicions generals d’inscripció, el compliment de requisits específics que es precisen
en aquest Reglament, pel que fa a la superació d’un curs especialitzat i un número
d’anys d’exercici previ.
2. Així mateix, en els torns específics que es puguin crear en el futur, la Junta
de Govern podrà establir requisits específics que consideri adients amb la finalitat
de donar compliment a l’obligació de la millor prestació del servei públic del Torn
d’Ofici.
Article 5
Condicions de permanència al Torn d’Oici
1. Amb caràcter general per poder romandre al Servei de Torn d’Ofici, els
advocats i advocades mantindran les condicions i requisits que són necessaris per
inscriure’s al Servei.
2. A més haurà d’estar localitzable i disponible per prestar el servei del Torn d’Ofici.
Amb aquesta finalitat l’advocat haurà de comunicar al servei qualsevol canvi que
afecti les seves dades relatives a la seva localització, i haurà de manifestar qualsevol
circumstància que afecti a la seva disponibilitat per a la prestació del servei.
3. En tant que el Servei de Defensa d’Ofici és un servei públic gestionat per l’Illustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’aptitud i completa professionalitat ha de
quedar garantida per aquest. Per aquest motiu, si tant en el moment de la inscripció com durant la permanència en situació d’alta en el Torn, la Comissió del Torn
d’Ofici tingués coneixement de la manca de compliment dels requisits per romandre
en alta, concedirà a l’advocat un termini de quinze dies hàbils per acreditar-ne el
compliment o per regularitzar la seva situació. Si, passat aquest termini, no s’ha
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produït, la Comissió elevarà proposta a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, qui haurà de decidir la baixa automàtica del Torn fins
que no s’acrediti el restabliment de la situació.
Article 6
Incompatibilitats en l’exercici de la defensa d’oici
1. No podran integrar-se al Servei:
a) El personal al servei de l’Administració Pública.
b) Els advocats que treballin a empreses o entitats privades sotmesos a un horari
que impedeixi desenvolupar correctament les seves obligacions al torn d’ofici.
c) Els advocats que desenvolupin els seus serveis o activitats a entitats públiques
o privades que puguin ser incompatibles amb la dedicació o la independència en
l’atenció al justiciable.
d) Els advocats inscrits en els torns d’ofici o assistència jurídica en altres col·legis
de Catalunya o de la resta de l’Estat.
e) Haver estat exclòs del torn d’ofici per resolució ferma de la Junta de Govern
en expedient sancionador fins passat el temps contemplat en aquesta.
2. En els supòsits dels apartats a, b i c, per a poder declarar la compatibilitat,
s’exigirà certificació de les empreses, entitats i corporacions o administracions
afectades en la qual consti que l’advocat gaudirà de disponibilitat preferent en el
seu horari laboral per desenvolupar correctament i amb independència les seves
obligacions al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.
3. Quan esdevingui una incompatibilitat o es tingui coneixement per part de la
Comissió del Torn d’Ofici, es donarà a l’advocat un termini de quinze dies hàbils
per a regularitzar la seva situació, passat el qual, si no s’ha produït, es procedirà a
la baixa automàtica del Torn fins que no s’acrediti el restabliment de la situació.
TÍTOL III
Organització del Servei de Torn d’Oici
Article 7
Organització territorial del servei
1. Dins l’àmbit geogràfic del Col·legi d’Advocats de Barcelona es constitueixen
els següents torns per als assumptes que siguin competència de les comissaries,
centres de detenció, jutjats i tribunals de les següents zones geogràfiques:
a) Àrea metropolitana de Barcelona, que comprèn:
1. Barcelona ciutat.
2. Llobregat, que inclou l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Cornellà i Sant Boi de Llobregat.
3. Besòs, que inclou les poblacions de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs i Badalona.
b) Àrea Partit Judicial d’Arenys de Mar.
c) Àrea Partit Judicial de Berga.
d) Àrea Partit Judicial d’Igualada.
e) Àrea Partit Judicial de Vilafranca del Penedès.
f) Àrea Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú.
2. Només es podrà causar alta simultàniament a dos de les àrees geogràfiques
relacionades. Dintre de l’àrea geogràfica de Barcelona es podrà renunciar a alguna
de les zones incloses.
3. L’advocat que s’inscrigui en qualsevol de les zones esmentades haurà de tenir
despatx professional obert a aquesta. S’entendrà per despatx professional el local
obert al públic, habilitat per a l’exercici de la professió.
4. De la petició per cursar alta en el Torn d’Ofici en qualsevol de les delegacions
de l’ICAB es donarà trasllat al delegat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
qui haurà d’emetre un informe no vinculant en el termini de quinze dies hàbils. La
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Comissió de Torn d’ofici elevarà proposta a la Junta de Govern qui resoldrà sobre
la petició d’alta en la delegació.
Article 8
Organització del torn d’oici per matèries
1. La defensa d’ofici dels assumptes, la competència dels quals estigui atribuïda
als jutjats i tribunals especificats a l’article anterior, s’organitzarà diferenciada en
les especialitats següents:
A. Àrees generals
1. Àrea Penal:
a) Penal General.
b) VIDO (Defensa d’imputats).
c) Procediment de Jurat.
2. Àrea Civil:
a) Civil.
b) Mercantil.
c) Família.
d) Canònic.
3. Àrea Laboral Administrativa:
a) Laboral.
b) Administratiu.
B. Àrees especials
1) Estrangeria.
2) Menors.
3) Penitenciari.
4) Violència Domèstica (Defensa de víctimes).
5) Menors no acompanyats.
2. L’advocat que s’inscrigui podrà donar-se d’alta a una de les àrees jurídiques
generals, i a l’àrea o àrees que desitgi de les especials, prèvia acreditació del compliment dels requisits establerts per a l’adscripció a aquesta. Serà possible estar
adscrit exclusivament a les àrees especials sense estar a cap àrea general.
3. Es podrà establir alguna excepció a les delegacions quan sigui precís per a
la cobertura de les necessitats del servei, mitjançant acord motivat de la Junta de
Govern.
4. Els Torns especials d’estrangeria, menors, violència domèstica (tant el de
defensa de víctimes com el de defensa de imputats), o els que es puguin crear i
ho precisin, comportaran l’obligatorietat de la prestació del servei de guàrdia que
s’estableixi.
Article 9
Repartiment de les matèries als diferents torns
Els diferents torns estaran compostos per les següents matèries.
a) Civil.
Civil general: seran tornats a aquest torn els assumptes que hagin de ser coneguts
davant del Jutjats de Primera Instància i Sala Civil de l’Audiència Provincial i del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Família: estaran inclosos els assumptes que es tramitin mitjançant procediments
matrimonials, de parelles estables, adopció de mesures en relació amb fills menors d’edat, filiació, procediments de liquidació de règim econòmic matrimonial,
procediments en matèria d’adopció, tutela de menors, en matèria de resolucions
administratives en matèria de protecció de menors, sostracció/retenció de menors
que s’hagin de tramitar davant dels jutjats de primera instància, emancipació de
menors, nomenament de defensor judicial per a menor i autorització de venda de
béns immobles de menors.
Mercantil: estaran inclosos en aquest torn els assumptes que hagin de tramitar-se
davant dels jutjats mercantils.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5865 – 26.4.2011

24293

Canònic: seran tornats a aquest torn els assumptes que hagin de ser tramitats
davant de la jurisdicció eclesiàstica.
Per causar alta en aquest torn caldrà disposar de la titulació precisa per poder
exercir davant dels tribunals eclesiàstics.
b) Penal.
Penal general: seran inclosos en aquest torn de Penal general els assumptes
competència dels jutjats d’instrucció, penals, i de les sales penals de l’Audiència
Provincial, i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També els assumptes
que hagin de ser coneguts pels jutjats togats militars i tribunals militars.
La incorporació en aquest torn comporta la inclusió en el servei de guàrdies per
assistència al detingut.
Violència contra la dona (defensa d’imputats). Es procedirà a la inclusió de
l’assumpte en aquest torn quan la defensa de la persona imputada comporti que
l’assumpte sigui conegut davant dels jutjats de violència contra la dona.
La incorporació en aquest torn comporta la inclusió en el servei de guàrdies per
assistència al detingut.
Per causar alta en aquest torn caldrà haver superat el curs de formació específic
en aquesta matèria.
Torn de jurat: seran inclosos en aquest torn els assumptes que es tramitin pel
tribunal del jurat, quan l’advocat inicialment designat s’excusi de conformitat amb
el que permet l’article 18.4.b d’aquest Reglament.
Per causar alta en aquest Torn seran requisits necessaris haver exercit durant 10
anys com a advocat i haver superat el curs específic en aquesta matèria.
Laboral. Seran tornats a aquest torn els assumptes en matèria de dret del treball i
la seguretat social que hagin de tramitar-se davant dels jutjats socials i sales laborals
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i els que siguin competència dels
jutjats mercantils quan es tracti de l’exercici d’accions per a la efectivitat de drets
laborals en procediments concursals.
L’advocat designat haurà d’assumir la defensa dels interessos del seu client en la
subsegüent reclamació de quantitat, sempre que aquesta tingui causa en la mateixa
relació laboral.
Comprèn també la defensa del seu client en la preceptiva reclamació davant del
CMAC i la subsegüent reclamació davant del Fons de Garantia Salarial quan la
mateixa sigui necessària per a l’efectivitat dels drets reconeguts al seu client.
Administratiu: comprèn la defensa dels assumptes dels quals hagin de conèixer
els jutjats i tribunals de l’ordre contenciós administratiu.
Estrangeria: seran tornats a aquest Torn els procediments relacionats amb el
procediment d’expulsió, denegació d’entrada, i asil.
La incorporació en aquest Torn comporta la inclusió en el servei de guàrdies per
assistència al detingut.
Serà necessari per causar alta en aquest torn haver superat el curs de formació
específic en aquesta matèria.
Menors: seran inclosos en aquest torn els procediments dels quals hagin de
conèixer els òrgans judicials de la jurisdicció de menors.
La incorporació en aquest Torn comporta la inclusió en el servei de guàrdies per
assistència al detingut.
Serà necessari per causar alta en aquest torn haver superat el curs de formació
específic en aquesta matèria.
L’advocat designat haurà de fer-se càrrec de la defensa del menor i, si s’escau,
de la defensa dels pares del menor en relació amb la reclamació per responsabilitat
civil, tenint l’obligació de comunicar al Torn, si es dóna, l’existència de conflicte
d’interessos per tal que únicament en aquest supòsit es designi un altre advocat per
als pares del menor o, fins i tot, un per cada progenitor.
Penitenciari. Seran tornats a aquest torn els assumptes relacionats amb l’aplicació
de la Llei general penitenciària i reglament que la desenvolupa.
L’advocat té obligació de fer-se càrrec dels assumptes relacionats amb el seu client
que s’iniciïn durant el període de dos anys des de la designació.
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Serà necessari per causar alta en aquest torn haver superat el curs de formació
específic en aquesta matèria.
Violència contra la dona (víctimes). Es procedirà a la inclusió de l’assumpte en
aquest torn quan es tracti de la defensa de víctimes de violència contra la dona
segons la redacció de la llei en la matèria.
La incorporació en aquest Torn comporta la inclusió en el servei de guàrdies per
assistència a la víctima de violència contra la dona.
Per causar alta en aquest torn serà necessari haver superat el curs de formació
específic en aquesta matèria i tenir cinc anys d’exercici previ a l’alta.
La designa comportarà la defensa de la víctima en els procediments penals que
hagin de iniciar-se durant un període de dos anys i la defensa dels procediments
civils de família relacionats amb la situació de violència, si bé per al segon procediment civil i posteriors que sigui necessari iniciar, caldrà la tramitació d’expedient
de justícia gratuïta.
Menors no acompanyats. Seran tornats a aquest torn els assumptes relacionats
amb la problemàtica dels menors estrangers no acompanyats en relació amb la seva
situació d’estada al país i la seva tutela per part de les institucions de protecció de
menors.
Serà necessari per causar alta en aquest torn haver superat el curs de formació
específic en aquesta matèria i pertànyer al Torn d’estrangeria.
Article 10
Limitacions a l’adscripció de torns
1. La Junta de Govern, a proposta de la Comissió del Torn d’Ofici, mitjançant
resolució motivada, i ateses les necessitats del servei i el nombre total d’advocats
inscrits, podrà limitar i/o ampliar l’adscripció als diferents torns.
2. També podrà acordar, mitjançant resolució motivada, la creació de torns
específics, podent establir requisits d’accés a aquests.
3. Els advocats que s’haguessin donat de baixa voluntària en qualsevol dels torns
d’ofici no podran reincorporar-se al mateix torn fins haver transcorregut un any des
de la data de la baixa. Tampoc podran realitzar cap altre canvi en un període d’un
any. Excepcionalment, en el cas de concurrència de circumstàncies especials, la
Comissió del Torn d’Ofici podrà proposar a la Junta de Govern l’exempció d’aquesta
carència, qui autoritzarà la mateixa mitjançant resolució raonada.
Article 11
Cobertura del servei d’assistència al detingut
1. Es faculta a la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut perquè,
d’acord amb les disposicions legals vigents, proposi les instruccions especifiques
per a la cobertura del Servei tant en les diverses comissaries i jutjats de Barcelona,
com a les comissaries i jutjats de la resta de partits judicials inclosos en l’àmbit territorial del Col·legi, atenent al nombre de detinguts i d’assistències que diàriament
es prevegi realitzar i atenent també a les especialitats de cadascú dels llocs.
2. Sota cap pretext un advocat del Torn d’Assistència al detingut podrà efectuar
una assistència que no hagi estat prèviament assignada per servei del Torn.
TÍTOL IV
Exercici de la defensa d’oici
Article 12
Obligacions de l’advocat
1. L’advocat inscrit al servei de defensa d’ofici desenvoluparà les seves funcions
amb la llibertat i independència pròpies i segons les normes ètiques i deontològiques
que regeixen la professió.
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2. Així mateix, restarà obligat al compliment de les obligacions específiques
derivades de l’adscripció al servei públic de Torn d’Ofici.
3. L’advocat portarà l’assumpte personalment i haurà d’atendre al ciutadà diligentment, procurant mantenir el seu nivell de coneixements teoricopràctics mitjançant
formació continuada, de conformitat amb la normativa deontològica vigent.
4. L’advocat té l’obligació de rebre al justiciable al despatx professional que
aparegui al full de designa i estar localitzable pel ciutadà.
5. Quan el ciutadà es trobi privat de llibertat, l’advocat haurà de traslladar-se al
centre en el qual aquell es trobi detingut o empresonat. També haurà d’extremar la
diligència quan el ciutadà sigui menor d’edat.
Article 13
Indelegabilitat de la defensa d’oici
1. La defensa d’ofici és indelegable. L’advocat designat haurà d’atendre personalment el ciutadà i acudir a les diligències, declaracions o vistes assenyalades en
les quals sigui preceptiva la presencia de l’advocat.
2. Excepcionalment, serà possible la presencia d’un advocat diferent del designat
en supòsits de força major o de coincidència d’assenyalaments, casos en els quals
podrà intervenir un advocat del mateix despatx o un advocat autoritzat a aquest
efecte pel designat. De produir-se l’esmentada circumstància, l’advocat intervinent
haurà de sol·licitar que es faci constar de manera expressa la substitució a la diligència judicial que es practiqui.
3. Tota la tramitació i estudi de l’assumpte assignat i l’atenció al ciutadà l’haurà
de realitzar de manera inexcusable l’advocat designat.
Article 14
Extensió de la defensa d’oici
1. La defensa d’ofici es durà a terme pel mateix advocat durant tot el procediment.
Començarà en el moment de la comunicació de la designa a l’advocat per part de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i inclourà totes les seves incidències,
incloent l’anunci, interposició i substanciació dels recursos procedents que siguin
necessaris.
2. S’inclourà també l’execució provisional o definitiva de la sentència, sempre
que aquesta se sol·liciti dins dels dos primers anys següents a la sentència ferma, a
excepció de l’àmbit penal i menors en el qual serà obligatori fer-se càrrec de l’execució de l’assumpte fins a la finalització.
3. En l’àmbit laboral, la tramitació davant del Fons de Garantia Salarial s’entendrà
obligatòria per l’advocat designat d’ofici.
Article 15
Designes derivades i altres
1. L’actuació de l’advocat d’ofici s’estén exclusivament al contingut de la designa
feta. No obstant, es podran acordar designes derivades a un mateix advocat quan
s’acrediti per aquest que, pels antecedents i pel coneixement que ja té de l’assumpte i
de les seves incidències, pot assumir amb major eficàcia altres procediments seguits
pel mateix ciutadà que tinguin el seu origen o una relació directa amb l’assumpte
inicialment tornat. A aquest efecte, hi haurà d’haver una acceptació per escrit de
l’advocat que pretengui la designació derivada i del justiciable i una resolució
favorable per part del Servei. La designa derivada provocarà el salt del torn en la
llista de designacions d’advocat.
2. Així mateix, la Comissió del Torn d’Ofici, en casos d’especial urgència i excepcionalitat podrà realitzar designes especials sobre assumptes concrets perquè
siguin assumits per advocats integrats en el torn. En aquests casos, la Comissió
tindrà l’obligació de presentar informe raonat sobre el motiu de la designa especial
a la Junta de Govern immediata posterior per a la seva ratificació.
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Article 16
Assistència al detingut
1. La inclusió d’un advocat al Torn d’Assistència al Detingut estarà determinada
per la seva alta en el torn penal que correspongui.
2. L’assistència al detingut és el primer pas de la defensa d’ofici; es portarà a
terme conforme a les garanties que estableixen la Llei d’enjudiciament criminal i
aquest Reglament en cada moment, i requerirà una especial cura i rapidesa quan el
detingut sigui menor d’edat. Les mateixes garanties s’aplicaran als casos de persones
detingudes en aplicació de la Llei d’estrangeria.
3. Atès que en l’exercici del dret de defensa es poden produir incompatibilitats,
cada detingut o pres serà assistit per un advocat diferent, de tal manera que la
Secretaria del Servei avisarà tants advocats com detinguts hagi d’assistir, amb
independència del número de diligència policial.
4. Els advocats que estiguin de guàrdia per a assistència al detingut a comissaries,
centres de detenció o jutjats de guàrdia han d’estar localitzables i a disposició del
Servei del Torn d’Ofici durant les 24 hores que dura la guàrdia, que s’inicia a les
7.00 del matí del dia convocat i finalitza a les 7.00 hores del matí del dia següent, no
podent delegar o derivar l’assistència a un altre advocat. Així mateix, l’advocat té
l’obligació de contactar amb el servei a l’inici de la guàrdia informant dels telèfons
de localització i té l’obligació de romandre localitzable durant tota la guàrdia.
5. En casos en què l’advocat no pugui realitzar una assistència concreta que l’hi
hagi estat assignada, ho posarà immediatament en coneixement del Servei del Torn
d’Ofici per poder donar ràpida cobertura a aquest.
Article 17
Caducitat de les designes
1. Les designes en defensa penal, d’estrangeria o menors no caduquen. Tampoc
caduquen les designes en defensa del demandat, sens perjudici del que estableix la
Llei d’assistència jurídica gratuïta.
2. La resta de designes tindran una vigència de sis mesos del moment en què
siguin comunicades a l’advocat sempre que en l’esmentat termini no s’hagi pogut
iniciar l’actuació per causa imputable al ciutadà. En aquests casos s’haurà de posar
en coneixement de la Comissió als efectes oportuns, considerant-se vigent la designa
en tant en quant no es compleixi aquest requisit.
Article 18
Canvi d’advocat per concurrència de causes justiicades
1. Un cop efectuada la designa del torn d’ofici l’advocat haurà de portar a terme
les seves funcions d’assistència de forma real i efectiva.
2. Quan concorri qualsevol de les situacions indicades a continuació, l’advocat
tindrà obligació de comunicar la mateixa a la Comissió de Torn d’Ofici, que haurà
de procedir a la designa d’altre professional:
a) Parentesc de consanguinitat o d’afinitat dins del quart grau civil amb la part
sol·licitant.
b) Parentesc de consanguinitat o d’afinitat dins del quart grau civil amb la part
contrària.
c) Parentesc de consanguinitat o d’afinitat dins del segon grau civil amb l’advocat
de la part contrària.
d) Haver defensat a la part contrària.
e) Tenir interessos comuns amb la part contrària.
f) Incompatibilitat amb l’assumpte o en la defensa de l’assumpte per haver-se
trencat la relació de confiança entre l’advocat i el ciutadà, que comporti la impossibilitat de la defensa, circumstància que ha de quedar degudament acreditada.
g) Les que estiguin determinades per raons deontològiques.
3. Els supòsits de l’apartat a, b i c del paràgraf anterior s’estendran respecte
dels parents de persones que, implicades com a part o com a advocat en un maDisposicions
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teix procediment, es trobin unides per un vincle afectiu d’anàloga significació al
matrimoni.
4. Quan concorri qualsevol de les situacions indicades a continuació, l’advocat
podrà, en l’àmbit penal, excusar-se de la defensa, de conformitat amb el previst a
l’article 31 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. Aquesta
petició ha de ser acceptada per la Comissió de Torn d’Ofici de forma expressa:
a) Tenir menys de sis anys d’exercici professional i tractar-se d’una causa en què
la competència jurisdiccional sigui de l’Audiència Provincial.
b) Tenir menys de deu anys d’exercici professional i tractar-se de causa regulada
pel procediment del jurat.
c) Acreditar suficientment no poder fer-se càrrec de la defensa per raó de salut
o per absència perllongada justificada. En aquests casos la renúncia comportarà la
baixa automàtica del torn durant el temps que duri la malaltia o l’absència.
d) Per raons de consciència degudament raonades, a l’àmbit penal.
Article 19
Tramitació del canvi d’advocat per concurrència de causes justiicades
1. La petició de canvi d’advocat per concurrència de causes justificades haurà
de comunicar-se per escrit raonat a la Comissió del Torn d’Ofici, competent per a
la resolució de la petició.
2. La petició formulada davant de la Comissió també es comunicarà per l’advocat
al jutjat o tribunal que conegui de l’assumpte designat.
3. El termini per presentar l’escrit davant la Comissió és de tres dies hàbils des de
la notificació de la designa o des que es tingui coneixement de la causa que motivi
la petició de canvi d’advocat.
4. La Comissió del Torn d’ofici, per delegació de la Junta de Govern, resoldrà sobre
la causa al·legada comunicant la resolució a l’advocat i al jutjat o tribunal davant el
qual es tramiti l’assumpte. En tot cas, fins a la resolució definitiva de l’expedient,
l’advocat farà el que calgui per no perjudicar els terminis processals i continuarà
en la designa, sens perjudici del que pugui plantejar davant dels tribunals.
5. Cas d’acceptar-ne la sol·licitud es designarà al següent advocat de la llista
corresponent.
6. En el supòsit previst a l’apartat 4.a de l’article anterior, la nova designació
d’ofici es realitzarà per rigorós ordre de torn sobre advocat amb més de sis anys
d’exercici.
7. En el supòsit previst a l’apartat 4.b de l’article anterior, la nova designació d’ofici
es realitzarà per rigorós ordre de torn sobre advocat inscrit al Torn de Jurat.
Article 20
Pretensions insostenibles
1. Els supòsits de pretensions insostenibles hauran de plantejar-se davant de la
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, tal com disposa l’article 32 de
la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, en el termini de 15 dies
hàbils des de la seva designa. Així mateix, l’advocat designat ho haurà de comunicar
a la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAB i al jutjat o tribunal que conegui del procediment amb còpia de l’escrit presentat davant de la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta amb petició, en aquest cas, de suspensió dels terminis processals.
2. En l’escrit que presenti davant la CAJG de Barcelona, l’advocat haurà de
indicar, fonamentat jurídicament, si la insostenibilitat és deguda a raons objectives de les pretensions formulades o té el seu origen en carències documentals o
probatòries.
3. Els escrits d’al·legacions fonamentant la insostenibilitat d’una pretensió es
retribuiran com la resta d’actuacions professionals a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat i d’acord amb els mòduls de pagament establerts.
4. No és possible efectuar tràmit de insostenibilitat en l’àmbit penal quan la
defensa sigui pel imputat en el procediment penal. Tampoc en la resta d’àmbits
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quan la designa ho sigui per a la defensa de persones demandades. En aquest últim
cas, sí serà possible plantejar el tràmit de insostenibilitat davant del plantejament
de recursos.
5. El Col·legi d’Advocats de Barcelona portarà un registre especial en el qual
constaran els expedients tramitats amb motiu de la insostenibilitat de la pretensió
formulada pels col·legiats.
Article 21
Pagament d’honoraris per a la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta
en torn d’oici i/o assistència al detingut
1. Els assumptes d’ofici que hagin estat tornats pel Col·legi seran retribuïts a
càrrec dels pressupostos de la Generalitat d’acord amb l’import establert legalment
en cada cas. Amb aquesta finalitat, la Secretaria del Servei de Defensa d’Ofici
facilitarà als advocats l’imprès on successivament s’hi anotaran les diferents diligències que es produeixin.
2. Els advocats disposaran d’un mes des de la intervenció o diligència o data de
notificació de la respectiva resolució judicial, per lliurar al Col·legi els impresos
corresponents degudament complimentats i acompanyant la documentació acreditativa de les actuacions realitzades.
3. En cap cas es procedirà a l’abonament d’actuacions que hagin estat realitzades
un any abans de la seva justificació, d’acord amb la normativa de subvencions.
4. La Comissió del Torn d’Ofici podrà demanar la documentació que consideri
necessària per autoritzar el pagament de les actuacions realitzades.
5. La Junta de Govern, a proposta de la Comissió del Torn d’Ofici, també podrà
sol·licitar, excepcionalment, de manera raonada i previ informe de l’advocat actuant,
el pagament de quantitats superiors a les inicialment considerades quan la complexitat de l’assumpte o el nombre de diligències previstes a les actuacions superin els
criteris habituals d’actuació; l’acord no donarà lloc a cap recurs.
6. Anualment, la Comissió del Torn d’Ofici publicarà mitjançant la pàgina web
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona els criteris d’interpretació dels mòduls
de pagament de les actuacions del Torn d’Ofici.
Article 22
Vènies
1. En els supòsits de substitució d’un advocat designat per torn d’ofici per altre
de lliure elecció, haurà de sol·licitar aquest últim, per escrit, la vènia conforme a la
normativa col·legial i procurar el pagament dels honoraris professionals reportats
per la intervenció de l’advocat designat d’ofici i informarà degudament al ciutadà
de l’esmentada obligació de pagament.
2. En aquest cas, l’advocat substituït podrà presentar al ciutadà minuta d’honoraris
professionals, essent recomanable aplicar criteris de moderació en el seu càlcul.
3. L’advocat de torn d’ofici a qui se sol·liciti la vènia té l’obligació de notificar
aquesta circumstància a la Secretaria del Servei de Defensa d’Ofici.
4. Si a l’advocat d’ofici li fossin abonats honoraris, estarà obligat a retornar al
Col·legi l’import que com a conseqüència de la designa hagués rebut, o, si s’escau,
renunciar al cobrament d’aquest import.
TÍTOL V
Torn d’oici i justícia gratuïta
Article 23
Serveis d’orientació jurídica i servei de tramitació de justícia gratuïta
1. Els serveis d’orientació jurídica realitzaran les funcions d’informació i orientació jurídica al ciutadà.
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2. Els serveis de tramitació de justícia gratuïta realitzaran la gestió del reconeixement de l’assistència jurídica gratuïta conforme a les disposicions legals.
3. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de conformitat amb la normativa
vigent, gestionarà ambdós serveis, en l’àmbit territorial del Col·legi.
4. Als efectes d’unificar criteris, els responsables d’aquests serveis podran ser
convidats per participar a les reunions de la Comissió del Torn d’Ofici.
Article 24
Torn d’Oici i Justícia Gratuïta
1. La designa d’advocat d’ofici amb caràcter general es realitzarà d’acord amb
el que estableix la legislació vigent i, per tant, un cop el sol·licitant hagi obtingut
provisionalment el benefici de justícia gratuïta, amb l’excepció d’aquelles situacions
en les quals legalment estigui previst que la designació sigui prèvia a la tramitació
de la justícia gratuïta.
2. Quan la resolució definitiva de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
sigui favorable a la concessió del dret, l’advocat no podrà percebre honoraris, a
excepció dels casos previstos a l’article 36 de la Llei 1/1996.
3. En el cas que la resolució definitiva de la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta sigui desfavorable i no sigui impugnada per qualsevol de les parts, una
vegada aquesta sigui ferma, l’advocat tindrà dret a la percepció dels seus honoraris
directament del ciutadà, sens perjudici de l’obligació d’informar a la Comissió del
Torn d’Ofici de la seva percepció i de retornar els imports rebuts a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya un cop percebuts honoraris del client.
4. Tanmateix, un cop sense efectes la designa, l’advocat té l’obligació de fer tot
el necessari per tal de no perjudicar els interessos del ciutadà.
5. Quan es reconegui la justícia gratuïta de forma excepcional segons preveu
l’article 5 de la Llei 1/1996, l’advocat haurà de realitzar la minuta aplicant el percentatge que hagi establert la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta.
6. Així mateix, es designarà advocat d’ofici quan no consti el reconeixement
de la justícia gratuïta i existeixi una resolució judicial requerint la designació,
sempre que no vagi acompanyada de tramitació de justícia gratuïta. En aquest cas,
l’advocat designat d’ofici podrà minutar per la seva intervenció professional i, si
obté el cobrament, retornar les quantitats percebudes a càrrec de la Generalitat de
Catalunya.
7. En l’àmbit penal i d’estrangeria, l’advocat designat per assistir a un detingut o
en una causa judicial, haurà d’informar al client del contingut material del dret a la
justícia gratuïta, aportant a la Secretaria del Torn d’Ofici, imprès facilitat prèviament
per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i emplenat per l’interessat demanant
l’inici de l’expedient de justícia gratuïta, resolent l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona l’esmentada sol·licitud d’acord amb el que estableix la legislació vigent
amb especial atenció al que disposa l’article 13 del Decret 252/1996, de 5 de juliol,
de la Generalitat de Catalunya.
8. A l’àmbit laboral, i en general, en els supòsits en què, de conformitat amb
l’article 36.3 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, reguladora de l’assistència jurídica
gratuïta, el beneficiari de justícia gratuïta obtingui benefici econòmic del procediment
i no hi hagi pronunciament en costes, l’advocat podrà minutar la seva intervenció
professional a càrrec del client, amb el límit de la tercera part del benefici econòmic obtingut. En el cas que els honoraris excedeixin, es reduiran al que importi la
indicada tercera part. En aquest cas, l’advocat estarà obligat a retornar les quantitats
que hagi cobrat del Torn d’Ofici a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per
a la seva devolució al Departament de Justícia de la Generalitat.
9. La Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, en l’ús de les seves
facultats i a l’objecte de fer efectiu el contingut del present article, podrà demanar
als ciutadans la informació necessària per comprovar el pagament o cobrament
indegut dels honoraris.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

24300

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5865 – 26.4.2011

Article 25
Del torn d’oici sense gratuïtat
En els casos en què el ciutadà sol·licita directament o mitjançant ofici judicial,
advocat d’ofici indicant expressament la seva voluntat de no tramitar expedient per al
reconeixement del dret a la justícia gratuïta, la designa efectuada estarà sotmesa a les
disposicions d’aquest Reglament. En aquests supòsits l’advocat haurà de minutar la
seva intervenció professional directament al designat, qui haurà de fer front a aquesta,
si bé en aquest cas la relació entre l’advocat i el designat serà una relació de caràcter
privat i la renúncia s’ha de basar en causa justa apreciada per la Junta de Govern,
garantint, en tot cas, el dret de defensa i assistència lletrada del sol·licitant.
TÍTOL VI
Baixa del Torn d’Oici
Article 26
Baixa voluntària del torn d’oici
1. Els advocats adscrits a qualsevol dels torns podran causar baixa sempre que
ho sol·licitin a la Comissió del Torn d’Ofici, si bé tindran l’obligació de fer-se càrrec
de les designes que se’ls hagin efectuat fins a aquell moment.
2. Només en els casos en els quals l’advocat, juntament amb la baixa del torn,
sol·liciti també la baixa en l’exercici de la professió, s’alliberarà de l’obligació referida al paràgraf anterior. En aquest supòsit, l’advocat haurà de comunicar també al
jutjat la seva baixa en l’exercici de la professió.
3. Excepcionalment, quan es doni la concurrència de circumstàncies excepcionals, l’advocat que es doni de baixa del Torn d’Ofici continuant amb l’exercici de
la professió, podrà ser rellevat per la Comissió del Torn d’Ofici de l’obligació de
fer-se càrrec de les designes efectuades fins al moment de la baixa. En aquest cas,
es valorarà si l’advocat ha de retornar el que hagi percebut a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.
Article 27
Dipòsit dels expedients
1. En els supòsits en què sigui admesa la sol·licitud de canvi d’advocat, en els
supòsits en què es produeixi baixa del Torn d’Ofici conjuntament amb baixa en
l’exercici de la professió i en aquells supòsits excepcionals en què la baixa del Torn
d’Ofici vagi acompanyada de l’exempció de fer-se càrrec fins a la seva finalització
dels assumptes encomanats pel Departament de Torn d’Ofici, l’advocat haurà de
notificar la situació al Jutjat que conegui de l’assumpte amb petició de suspensió
de terminis processals.
2. En aquestes situacions l’advocat té l’obligació d’entregar al seu defensat tota
la documentació i antecedents de què disposi en relació amb l’assumpte.
3. En aquells supòsits en què la baixa del Torn d’Ofici vagi acompanyada de
l’exempció de finalitzar els assumptes tornats amb anterioritat, l’advocat té l’obligació
de comunicar al servei de Torn d’Ofici el llistat d’assumptes pendents.
TÍTOL VII
Comissió del Servei de Defensa d’Oici
Article 28
Comissió del Servei de Defensa d’Oici
1. La Comissió del Servei de Defensa d’Ofici té la finalitat de dirigir i vigilar el
funcionament d’aquest servei, per delegació de la Junta de Govern, i podrà actuar
mitjançant les subcomissions que s’estableixin.
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2. Seran funcions de la Comissió del Torn d’Ofici:
a) El seguiment puntual del Servei de Torn d’Ofici, informant a la Junta de
Govern, proposant-li les mesures necessàries per al seu correcte funcionament i
assessorant-la en totes aquelles qüestions que li siguin sol·licitades.
b) Coordinar amb altres organismes i/o institucions públiques les mesures tendents a la millora del Servei.
c) Elaborar les seves pròpies normes de funcionament així com el règim disciplinari.
d) Establir les vies que facilitin la informació entre els advocats adscrits al torn,
així com la seva adaptació específica a la problemàtica del servei, informant al collectiu dels advocats adscrits al Torn d’Ofici de les qüestions de interès general de les
quals la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut tingui coneixement.
e) Proposició i supervisió de les assignacions públiques.
f) Establir criteris de funcionament dels serveis d’Orientació Jurídica i Tramitació de Justícia Gratuïta.
g) Tramitació dels expedients per incidències al Torn d’Ofici i la seva resolució
quan la matèria hagi estat delegada per la Junta de Govern.
h) Proposta de resolució a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona en els expedients per incidències del Torn d’Ofici quan la matèria sobre
la que versin no estigui delegada per la Junta de Govern.
i) Promoure la formació continuada i especialització dels advocats inscrits al
Torn d’Ofici, impulsant, en coordinació amb la Comissió de Cultura i Formació
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’aprovació d’hores o crèdits de formació gratuïta per al col·lectiu d’advocats inscrits al Torn d’Ofici i Assistència al
Detingut, dintre de la planificació formativa i pressupostària general de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona i respecte a la matèria en la qual l’advocat estigui
en situació d’alta.
j) Proposar a la Junta l’admissió o denegació d’accés al Torn d’Ofici de les
sol·licituds que es formulin d’acord amb el que preveu l’article 2.4 del present
Reglament.
k) Emetre informes en la tramitació dels expedients disciplinaris que no siguin
tramitats per la Comissió del Torn d’Ofici.
l) Totes aquelles que es desprenguin del present Reglament.
Article 29
Composició de la Comissió del Torn d’Oici
1. La Comissió del Torn d’Ofici estarà composta per un màxim de vint membres,
designats directament per la Junta de Govern entre el col·lectiu dels advocats inscrits
al Torn d’Ofici, per un període de quatre anys, amb caràcter reelegible.
2. Els membres d’aquesta Comissió hauran de complir els requisits següents:
a) Ser inscrit a qualsevol dels serveis de defensa d’ofici.
b) No haver estat sancionat per falta greu o molt greu, excepte si ha estat rehabilitat.
3. A més dels vint membres designats per la Junta de Govern aquesta escollirà
com a mínim un membre de la mateixa Junta que assumirà les funcions de Presidència.
4. Així mateix, el diputat de la Junta de Govern que assumeixi les funcions de
Presidència de la Comissió del Torn d’Ofici podrà nomenar un secretari i vàries
vicepresidències, que seran assumides per membres de la Comissió.
Article 30
Funcionament de la Comissió
1. La Comissió acordarà la convocatòria i composició de les reunions de la
manera que resulti adient per al seu funcionament i adequat compliment de les
seves finalitats.
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2. Els acords d’aquesta Comissió s’adoptaran per majoria i, en cas d’empat, el
president tindrà vot de qualitat.
3. Els membres estaran obligats a guardar i respectar el secret dels debats i
deliberacions de la Comissió.
4. La Comissió, a proposta de qualsevol dels seus membres, podrà integrar de
manera puntual a membres d’altres comissions o seccions, o advocats, funcionaris
públics o representants d’organismes o institucions públiques o privades, a l’objecte
d’afavorir i articular els mecanismes que permetin la millora del servei. Aquestes
persones tindran veu però no vot dins de la Comissió i la seva presència es farà
constar a les actes.
TÍTOL VIII
Del règim disciplinari
Article 31
Expedients informatius del torn d’oici
1. L’inici de diligències informatives s’acordarà per la Comissió del Torn d’Ofici,
per delegació de la Junta de Govern, sol·licitant més informació si ho considera convenient. En els supòsits en què, per raó de la matèria, la Comissió del Torn d’Ofici
tingui delegada la facultat de dictar resolució dictarà aquesta, elevant proposta a la
Junta de Govern en la resta de supòsits per tal que sigui aquesta qui dicti la resolució
o prengui l’acord que s’escaigui.
2. S’adoptaran per la Junta de Govern, a proposta de la Comissió del Torn d’Ofici,
les resolucions i acords següents:
a) Arxiu de les diligències informatives.
b) Incoació i resolució de l’expedient disciplinari.
c) Alta en el Torn d’Ofici per concurrència del supòsit previst a l’article 2.4 i del
7.4 del present Reglament.
d) Creació de torns específics i requisits d’accés a aquests.
e) Baixa en el Torn d’Ofici per incompliment dels requisits previstos als articles
2 i 5 del present Reglament.
f) Baixa en el Torn d’Ofici per concurrència de causa d’incompatibilitat en el
Torn d’Ofici segons article 6 del present Reglament.
g) Limitació o ampliació de l’adscripció a determinats torns segons article 10,
paràgrafs 1 i 2 del present Reglament.
h) Aplicació de l’excepció a l’adscripció de torns segons article 10.3 del present
Reglament.
i) Adopció d’acords en matèria de cobertura del servei d’assistència al detingut.
j) Adopció d’acords en matèria de pagaments del mòdul d’especial complexitat.
k) Denegació d’accés al Torn d’Ofici.
l) Totes aquelles matèries que no hagin estat delegades a la Comissió del Torn
d’Ofici.
3. La Comissió del Torn d’Ofici podrà, per delegació de la Junta de Govern,
prendre acords i dictar resolucions en les següents matèries:
a) Alta en el Torn d’Ofici per compliment dels requisits objectius.
b) Designes derivades.
c) Designes previstes en l’article 15.2 del present Reglament.
d) Acceptació de la caducitat de designes.
e) Acceptació de sol·licitud de canvi d’advocat.
f) Les derivades en matèria de pagaments en els articles 21, 22 i 24 del present
Reglament.
g) L’apreciació de l’excepcionalitat prevista en l’article 26.3 del present Reglament
en la baixa d’advocats de Torn d’Ofici.
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4. La Comissió del Torn d’Ofici haurà de traslladar a la Comissió de Deontologia
tots aquells expedients informatius en els quals resulti indiciàriament l’existència
de presumptes infraccions professionals connexes a infraccions tipificades en el
present Reglament, tenint la Comissió de Deontologia plena competència per a
la seva tramitació, sens perjudici de demanar de la Comissió del Torn d’Ofici el
corresponent informe.
5. Respecte dels expedients informatius incoats per la Comissió del Torn d’Ofici
podrà ser acordat l’arxiu directament per la Junta de Govern, a proposta de la Comissió del Torn d’Ofici, sense cap més tràmit en els supòsits següents:
a) Els escrits de queixa manifestament sense fonament.
b) Aquells expedients informatius en els quals es demani informació o prova complementària necessària per fonamentar la pretensió, quan el interessat no faciliti a la
Comissió del Torn d’Ofici la informació o prova demanada en el termini indicat.
6. En aquells casos en què de la informació que figuri a l’expedient informatiu
es dedueixi l’existència d’una falta de les regulades en aquest Reglament, la Comissió del Torn d’Ofici elevarà a la Junta de Govern proposta d’incoació d’expedient
disciplinari, amb formulació de plec de càrrecs. Aquest acord es notificarà a l’advocat, juntament amb el nomenament d’instructor i secretari, per tal que pugui fer
al·legacions i proposar prova durant la tramitació de l’expedient.
7. L’instructor, una vegada practicada la prova que consideri necessària per a
l’aclariment dels fets, formularà proposta de resolució, que haurà de ser notificada
a l’interessat perquè en el termini de deu dies pugui al·legar tot allò que consideri
convenient a la seva defensa.
8. Una vegada complerts els tràmits anteriors es donarà trasllat de la proposta i
de l’expedient a la Junta de Govern per tal de resoldre.
9. El procediment disciplinari s’ajustarà a les normes establertes pel Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, i normativa general sobre procediment
administratiu comú, que seran d’aplicació també, quant als terminis de prescripció
i caducitat.
Article 32
Facultats disciplinàries
1. Els advocats adscrits al Torn d’Ofici estan subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’incompliment de la normativa deontològica, amb independència
de l’eventual responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin incórrer.
2. A més, estan obligats al compliment de les obligacions específiques derivades
de la seva adscripció al Torn d’Ofici i previstes en aquest Reglament.
3. Per tant, sens perjudici de notificar a la Comissió de Deontologia aquells fets
que puguin ser objecte de sanció conforme als Estatuts del Col·legi i la normativa
aplicable, la Comissió del Torn d’Ofici podrà proposar a la Junta de Govern determinades sancions en els casos previstos en els articles següents.
Article 33
Faltes molt greus
Es consideren faltes molts greus:
1. No comparèixer al jutjat o dependències policials per assistir a les persones per
a la defensa de les quals hagi estat designat, a excepció d’avís o causa justificada,
sempre que no constitueixi una falta deontològica per haver generat indefensió al
justiciable.
2. Percebre indegudament honoraris, drets o beneficis econòmics amb càrrec
als clientes designats per torn d’ofici o assistència al detingut a qui els hagi estat
reconegut el benefici de justícia gratuïta, amb l’excepció del que preveu l’article 36
de la Llei 1/1996, de justícia gratuïta.
3. Falsejar, per qualsevol mitjà, les dades justificatives de les seves actuacions
presentades per al seu cobrament amb càrrec a la partida de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.
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4. No realitzar l’encàrrec dels assumptes assignats per torn d’ofici i/o assistència
al detingut.
5. Delegar l’encàrrec dels assumptes assignats per torn d’ofici i/o assistència al
detingut.
6. Reclamar el cobrament d’actuacions indegudament realitzades o que no
s’hagin dut a terme.
7. Realitzar actes que impedeixin o alterin greument el funcionament normal
del Servei.
8. La no comunicació i/o reintegrament a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona en el termini d’un mes del cobrament de quantitats, per tal de procedir
a la devolució o compensació dels imports percebuts amb càrrec a la partida del
Torn d’Ofici, quan escaigui aquest.
Article 34
Faltes greus
Es consideren faltes greus:
1. No posar en coneixement l’existència d’una incompatibilitat al integrar-se al
Torn d’Ofici o durant la permanència en aquest, sense causa justificada.
2. Realitzar serveis de guàrdia o assumir la defensa en un procediment sense
haver estat designat pel Torn d’Ofici o Assistència al detingut.
3. No comunicar o mantenir contacte amb el detingut o pres en el centre on el
mateix estigui ingressat quan es tingui coneixement de la privació de llibertat quan
sigui necessari la comunicació per articular la seva defensa.
4. No estar localitzable o disponible durant les hores del servei de guàrdia, si
aquesta indisponibilitat es produeix, sense causa justificada, de forma reiterada
durant tres serveis de guàrdia en el termini d’un any.
Article 35
Faltes lleus
Es consideren faltes lleus:
1. Acudir amb retard, sense previ avís o justificació, a realitzar les actuacions
dimanants de la guàrdia.
2. Negar-se a realitzar l’assistència requerida durant la guàrdia sense justificació.
3. No estar localitzable o disponible durant les hores del servei de guàrdia, sense
causa justificada.
4. Renunciar injustificadament a més de la meitat de les guàrdies assignades
durant un any pel Servei d’Assistència al Detingut.
5. La no comunicació de la concessió de vènia per part de l’advocat designat
d’ofici a advocat d’elecció del justiciable.
6. La no comunicació de canvi de domicili o altres dades o circumstàncies rellevants que suposin una distorsió en el funcionament del Servei.
7. L’incompliment de la resta d’obligacions recollides en el present Reglament
quan no siguin constitutives de infraccions molt greus o greus.
Article 36
Sancions
1. La Comissió del Torn d’Ofici, a proposta del membre d’aquesta designat com
a instructor i tenint en compte les circumstàncies objectives i subjectives de cada
cas, podrà proposar a la Junta de Govern les següents sancions:
a) Per a les infraccions lleus, advertiment per escrit.
b) Per a les infraccions greus, amonestació o multa fins a 1.000 euros.
c) Per a les infraccions molt greus, multa fins a 5.000 euros.
2. Per aplicació del que disposa l’article 42 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, reguladora de l’assistència jurídica gratuïta, la imposició de sancions per infraccions
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greus i molt greus comportarà, en tot cas, l’exclusió del Servei de Torn d’Ofici i
Assistència al Detingut.
En aquests supòsits, l’advocat no podrà reincorporar-se al servei de Torn d’Ofici
i Assistència al Detingut en el termini de dos anys si l’exclusió és per falta greu o en
el termini de tres anys si ha vingut ocasionada per la comissió de falta molt greu.
3. Per a aplicar la sanció es tindrà en consideració l’existència de circumstàncies
atenuants, com la inexistència de perjudici per al justiciable i per al propi Servei del
Torn d’Ofici, o el reconeixement de la infracció per part de l’advocat, així com les
circumstàncies agreujants, com ara la reincidència, o que la falta tingui especial transcendència. En cas d’aplicar les agreujants, es podrà imposar la sanció d’expulsió del
Torn d’Ofici sense possibilitat de reincorporació durant un termini de cinc anys.
4. Les propostes de sancions s’hauran d’aprovar per majoria dels membres de
la Comissió del Torn d’Ofici i hauran d’acordar-se per resolució escrita que es
notificarà al interessat.
5. La reincorporació al Torn d’Ofici de l’advocat que hagi estat sancionat es
realitzarà només a petició del propi advocat, que es resoldrà motivadament per la
Junta de Govern.
6. Es comunicarà a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta les resolucions
i mesures adoptades com a conseqüència dels expedients disciplinaris que s’hagin
incoat amb motiu del trasllat de queixes o denúncies formulades com a conseqüència
de les actuacions dels professionals.
Article 37
Suspensió cautelar
La Comissió del Torn d’Ofici podrà proposar a la Junta de Govern la suspensió
cautelar en el Torn d’Ofici a aquells advocats respecte dels quals s’hagi obert un
expedient disciplinari, quan la proposta de sanció sigui la d’exclusió del servei del
Torn d’Ofici, suspensió que serà executable des de la seva adopció.
La mesura cautelar es mantindrà mentre duri la tramitació de l’expedient, sense
que en cap cas pugui ser superior a sis mesos.
Article 38
Recursos
1. Les resolucions definitives i aquelles de tràmit que ordenin l’arxiu d’actuacions
podran ser recorregudes per les persones que estiguin legalment legitimades davant
la jurisdicció contenciosa administrativa, o alternativament podran ésser objecte
de recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern.
2. La resta de resolucions de tràmit no seran impugnables, però es podran formular les al·legacions que s’estimin oportunes durant la tramitació de l’expedient
corresponent.
3. Els acords de la Comissió del Torn d’Ofici, adoptats per delegació de la Junta
de Govern, seran impugnables davant de la Junta de Govern de l’ICAB en el termini d’un mes.
DISPOSICIÓ FINAL
Primera
El present Reglament entrarà en vigor als 20 dies del dia següent de la seva
publicació.
Segona
Els torns d’ofici de nova creació previstos en el present Reglament hauran de
ser posats en marxa en el termini de dotze mesos des de la publicació del present
Reglament.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Es mantindran les condicions d’accés al Torn d’Ofici previstes en el Reglament
aprovat per Junta de Govern de 27 de novembre de 2001 als alumnes que en el moment de l’entrada en vigor del present Reglament estiguin matriculats en l’Escola
de Pràctica Jurídica, o cursos similars que hagin estat homologats per poder causar
alta en el Torn d’Ofici.
Segona
Als advocats adscrits al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut en el moment
d’entrada en vigor del present Reglament no els afectarà el que disposa el paràgraf
3 de l’article 5 per manca dels requisits d’accés previstos en l’article 2, paràgraf 3,
apartats c i d.
Tercera
A les peticions d’alta en el Torn d’Ofici presentades davant de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona abans de l’entrada en vigor del present Reglament els serà
d’aplicació la normativa anterior.
(11.103.074)
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