On SOM?
Sabadell
Av. Francesc Macià, 34, 1a pl.
(Edifici Jutjats).
Horari:
Tel. 93 723 49 49

©Il·lustre Col·legi de l‘Advocacia de Sabadell.

Cerdanyola del Vallès

Lacy, 15 08202 Sabadell
93 726 53 55

Passeig d’Horta, 19, 1a pl.
(Edifici jutjats).

www.icasbd.org - vido@icasbd.org

Horari:
Tel. 93 692 74 74

Atenció a
víctimes de
violència
masclista

Tinc dret a estar assistida per un
advocat/da des de la interposició
de la denúncia?
Totes les víctimes de violència masclista
tenen dret a ser assistides per una
advocada o advocat des del mateix
moment d‘interposició de la denúncia en
seu policial.
La víctima podrà escollir entre ser
assistida per un advocat/da de la seva
elecció o bé ser assistida per un advocat
d´ofici.
En cas d‘haver escollit ser assistida per
un advocat/da d´ofici haurà de tramitar
la sol.licitud d´assistència Jurídica
gratuÏta davant el Col·legi de l‘Advocacia
de Sabadell.

Com s´ha de sol.licitar el benefici
de Justícia Gratuïta?
El benefici d‘assistència jurídica gratuïta
s‘ha de sol·licitar al Col·legi de l‘Advocacia de
Sabadell, bé de manera telemàtica, bé de
manera presencial.

Tramitació telemàtica
1. Entri a la web de l‘ICASBD, www.icasbd.org. A
la pàgina d‘inici trobarà el banner “Assistència
a Vícitimes de Violència Masclista”. Cliqui a
l‘enllaç.

2. Descarregui‘s, empleni i signi, el formulari
de “Sol·licitud de Justícia Gratuïta”. En cas
d‘estar casada o bé tenir parella de fet (tenir
fills en comú amb el convivent o, cas de
no tenir fills en comú, més de dos anys de
convivència), haurà de fer constar les dades
complertes del cònjuge o parella, i aquest/a
també haurà de signar la sol·icitud amb vostè.

la documentació al mail vido@icasbd.org. Un
cop enviada rebrà un acús de recepció per
part del Servei.

3. Aportar la següent documentació:

Demanar cita prèvia al SOJ (telf. 93 723 49
49)en horari de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres. Se li proporcionarà cita de manera
prioritaria a la nostra delegació dels Jutjats
de Sabadell.

a)Fotocòpia del DNI de la sol·licitant i del seu
conjuge o parella de fet.
b)Fotocòpia del Llibre de Família.
c)Fotocòpia de la Setència de Separació
o divorci o guarda de menor (cas d‘estar
separat o divorciat o en cas de ruptura de la
parella).
d)Fotocòpia de la resolució del grau de
minusvalia reconegut, si es tingués.
			
Si actualment està treballant:
e)Fotocòpia de les 6 últimes nòmines tant de
la sol·licitant com del cònjuge o parella.
Si o bé la sol·licitant i/o el seu conjuge o
parella és autònom:
f)Model 390 IVA de l‘ultim exercici econòmic
i models 303 de les últimes 4 declaracions
trimestrals.
g)Model 130 IRPF de les últimes 4 declaracions
trimestrals.
h)Últims tres rebuts d‘autònoms.
4. Enviar en format .pdf la sol·licitud omplerta
i signada tant pel sol·licitant com pel seu
conjuge o parella, si en tingués, així com tota

Tramitació presencial
Servei d‘Orientació
Sabadell.

Servei d‘Orientació
Cerdanyola.

Jurídica

Jurídica

(SOJ)

(SOJ)

de

de

Demanar cita prèvia al SOJ (telf. 93 692 74
74) en horari de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres. Se li proporcionarà cita de manera
prioritària a la nostra delegació dels Jutjats
de Cerdanyola.

Què passa si se‘m denega la
Justícia Gratuïta?
En cas de denegar-se el benefici de Justícia
per part de la Comissió d‘Assistència Jurídica
Gratuïta de Barcelona, la persona que vulgui
continuar exercint l‘acusació particular
haurà de contractar els serveis d‘una
advocada o advocat particular.
			

