
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1475/2014, de 19 de juny, per la qual s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut
del Col·legi d’Advocats de Sabadell.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència
al Detingut del Col·legi d’Advocats de Sabadell 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 2 d’octubre de 2008, del qual resulta que
en data 11 de juny de 2014 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 11 de febrer de 2014 i 3 de juny de 2014;

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, de 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/782/2010, de 10 de març (DOGC núm. 5594, de 24.3.2010) i la Resolució JUS/2154/2012, de 8
d’octubre (DOGC núm. 6238, de 23.10.2012);

Vist que el text del Reglament de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi
d’Advocats de Sabadell 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 de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència al
Detingut del Col·legi d’Advocats de Sabadell 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, 19 de juny de 2014

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
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Reglament de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de
Sabadell.

Títol I

Disposicions generals

Article 1

El present Reglament estableix les normes per a l'organització i el funcionament del Servei del Torn d'Ofici i
d'Assistència al Detingut en l'àmbit territorial de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell.

Article 2

En compliment del que disposen l'article 119 de la Constitució Espanyola i els corresponents articles de
l'Estatuto General de la Abogacía Española, així com de la Normativa l'Advocacia Catalana, el Col·legi
d'Advocats de Sabadell assumeix, a través dels seus advocats i dins del territori de la seva competència,
l'obligació de fer efectiu el dret a l'assistència jurídica gratuïta i a l'assistència al detingut o pres per a aquells
ciutadans que ho sol·licitin i que compleixin amb els requisits legals pel que fa al reconeixement del dret.

Article 3

Atès el nombre d'advocats adscrits al Col·legi d'Advocats de Sabadell, la incorporació al Servei del Torn d'Ofici i
d'Assistència al Detingut és de caràcter voluntari. D'aquesta manera, poden incorporar-s'hi els advocats del
Col·legi d'Advocats de Sabadell que reuneixin els requisits i compleixin les normes d'aquest Reglament i que
sol·licitin ser inclosos a l'esmentat torn d'ofici i d'assistència al detingut.

La Junta de Govern, previ informe de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, és l'òrgan
facultat per a l'aprovació de les sol·licituds d'incorporació al torn de defensa d'ofici i d'assistència al detingut,
en funció dels requisits establerts legalment i reglamentàriament i de les necessitats del servei.

Article 4

No obstant el que disposa l'article anterior, en aquells supòsits de necessitat o d'extrema urgència, la Junta de
Govern pot convertir, amb caràcter permanent o temporal, els torns d'ofici i d'assistència al detingut en
obligatoris per a tots els advocats, al territori de la seva demarcació o a una part.

Igualment, en el cas que hi concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin, la Junta de Govern pot
designar qualsevol dels advocats del Col·legi perquè intervingui en un assumpte determinat o perquè
n'assumeixi la defensa.

Títol II

Normes d’accés i permanència al Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut

Capítol I

Incorporació i permanència en el Servei del Torn d'Ofici

 

Secció 1a

Accés i incorporació al Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut
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Article 5

Disposicions generals

1. Per a l'accés i la incorporació al Servei del Torn de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut o Pres són
requisits obligatoris:

a) Estar inscrit al Col·legi d'Advocats de Sabadell com a col·legiat en exercici, de conformitat amb la normativa
reguladora legal i reglamentària que desenvolupi l'accés a aquesta professió.

b) Tenir despatx professional obert a la demarcació territorial del Col·legi d'Advocats de Sabadell. El Col·legi
d'Advocats de Sabadell pot demanar al col·legiat que presenti la documentació i acreditació que estimi adient
per tal de comprovar la radicació del seu domicili professional.

c) No estar inscrit en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut de cap altre col·legi d'advocats.

d) Estar al corrent en el pagament de les quotes i càrregues col·legials.

e) No haver estat objecte d'una sanció per dues faltes lleus o una de greu, arran d'un expedient disciplinari,
sempre que no hagin estat cancel·lades o que puguin ser-ho.

2. No poden prestar el servei del torn d'ofici i assistència al detingut:

a) Les persones que no puguin exercir l'advocacia.

b) Els advocats que:

1. Siguin funcionaris de l'Administració local, autonòmica o central.

2. Tinguin dependència laboral en una empresa, pública o privada, o que prestin servei en una Administració
pública i/o corporació de dret públic i/o organisme autònom amb els quals mantinguin una prestació
continuada subjecta a horari.

Malgrat això, la Junta de Govern, previ informe de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut,
pot autoritzar la inscripció i la permanència en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut d'aquells
funcionaris que presentin al Col·legi un certificat de l'Administració respectiva pel qual s'acrediti no estar incurs
en cap causa d'incompatibilitat de conformitat amb la legislació vigent i que poden gaudir de disponibilitat
preferent en el seu horari laboral per tractar i atendre les qüestions relacionades amb el torn d'ofici i
l'assistència al detingut, així com la d'aquells advocats contractats laboralment que presentin un certificat de
l'empresa, corporació, administració i/o organisme públic on hi presten el seus serveis i en el qual s'acreditin
els mateixos extrems.

Aquell advocat que tingui algun tipus de representació o càrrec polític en l'Administració local, autonòmica o
central només podrà accedir al Servei si l'Administració corresponent certifica els següents extrems: que no es
troba incurs en cap causa d'incompatibilitat; que no disposa de dedicació exclusiva i que gaudirà de
disponibilitat preferent en el seu horari laboral per tractar les qüestions relacionades amb el torn d'ofici i
l'assistència al detingut.

3. A més dels obligats requisits anteriors, els advocats que vulguin accedir al torn de defensa d'ofici i
d'assistència al detingut o pres, han d'acreditar documentalment:

a) Un exercici mínim de 3 anys com a advocat abans de la sol·licitud d'incorporació al Servei, llevat que una
norma superior estableixi un requisit diferent.

b) Haver superat, en els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud, el curs de litigació organitzat pel
Col·legi d'Advocats de Sabadell o que estiguin homologats pel Consell de l'Advocacia Catalana i/o "Consejo
General de la Abogacía Española", en les matèries en les quals es vol prestar el servei. La Junta de Govern del
Col·legi d'Advocats de Sabadell, previ informe de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, pot
eximir d'aquest requisit si el sol·licitant acredita experiència litigadora continuada durant els 3 anys
immediatament anteriors en la matèria de l'especialitat que es vol triar.

Un cop complerts aquests requisits, l'advocat que es vulgui incorporar al Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència
al Detingut o Pres ha de formular la sol·licitud d'incorporació al Servei mitjançant una instància adreçada a la
Comissió, que ha d'acompanyar amb un qüestionari facilitat pel Col·legi d'Advocats de Sabadell, degudament
formalitzat i subscrit. La persona interessada en aquesta sol·licitud facilitarà el seu número de telèfon mòbil,
fax i adreça electrònica per efectuar les comunicacions i notificacions que corresponguin per part del Col·legi.
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La Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut s'ha de reunir en plenari per informar i proposar la
sol·licitud d'incorporació al servei de defensa d'ofici a la Junta de Govern, que haurà de resoldre la seva
aprovació o denegació.

 

Secció 2a

Permanència en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut

 

Article 6

Per a la permanència en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut, i durant la prestació del servei,
s'ha de tenir la condició d'advocat en exercici i mantenir el compliment dels requisits d'accés previstos a
l'article anterior, així com complir amb les obligacions que s'estableixen en el present Reglament i/o circulars
que el desenvolupin i no estar afectat per cap causa o sanció disciplinària que impliqui el cessament i/o
separació del servei.

Si tant en el moment de la inscripció com durant la permanència en situació d'alta en el torn, la Comissió de
Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut tingués coneixement de la manca de compliment dels requisits per
romandre-hi d'alta, concedirà a l'advocat un termini de deu dies hàbils per acreditar-ne el compliment o
perquè regularitzi la seva situació. Si, passat aquest termini, no s'ha produït, la Comissió elevarà la proposta a
la Junta de Govern, qui haurà de decidir la baixa automàtica del torn fins que l'advocat no acrediti el
restabliment de la situació, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer pel falsejament de
dades.

Per continuar adscrit al Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut, l'advocat haurà de seguir els cursos
de formació que la Junta de Govern pugui establir amb caràcter obligatori per a cada torn.

 

Article 7

La incorporació del col·legiat sol·licitant al Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut es farà efectiva a
l'inici del trimestre natural següent al de la data en què hagi estat aprovada la seva admissió per la Junta de
Govern.

Títol III

Prestació i organització del Servei de Defensa d'Ofici

Capítol I

Organització del Servei de Defensa d'Ofici

Secció 1a

Disposicions generals

Article 8

Principi d'unitat de defensa

1. Els advocats designats en qualsevol del torns del Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut d'aquest
Col·legi comencen la seva actuació des del moment que es realitza la designació al seu favor i aquesta li és
notificada al justiciable sol·licitant, o des del moment de prestació de l'assistència al detingut, tant si es realitza
en un centre de detenció com si es du a terme en les dependències judicials.

2. L'actuació de l'advocat designat haurà de continuar obligatòriament fins a la finalització del procediment
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respectiu i, si escau, fins a l'execució de les sentències, sempre que les actuacions processals es produeixin
sense interrupció dins dels dos anys següents a la resolució ferma que posi fi al procediment; i,
potestativament, a partir d'aquest termini. En l'àmbit penal i de menors serà obligatori que es faci càrrec de
l'execució de l'assumpte fins a la seva finalització.

 

Article 9

Distribució de les designacions

El Col·legi d'Advocats de Sabadell és l'encarregat d'efectuar les designacions entre tots els advocats adscrits als
diferents torns del servei de defensa d'ofici, d'acord amb uns criteris de transparència, igualtat i imparcialitat.

En aquells supòsits en què la designació no es produeix per l'assistència del detingut en un centre de detenció
o dependència judicial, la distribució es fa d'acord amb un estricte ordre alfabètic entre els diferents col·legiats
adscrits al torn corresponent.

Per a la plena efectivitat de tot l'anterior, el Col·legi d'Advocats de Sabadell gestiona un Registre mitjançant el
qual es realitza el control de les designacions i dels expedients del torn d'ofici.

 

Article 10

Designacions derivades

L'actuació de l'advocat d'ofici abasta exclusivament el contingut de la designació feta.

No obstant això, la Comissió podrà acordar designacions derivades a un mateix advocat quan així ho decideixi
aquella i s'acrediti que, pels antecedents i pel coneixement que ja té l'advocat de l'assumpte i de les seves
incidències, pot assumir amb una major eficàcia altres procediments seguits pel mateix ciutadà que tinguin el
seu origen o una relació directa amb l'assumpte inicialment assignat. La designació derivada provocarà el salt
del torn en la llista de designacions d'advocats. En aquest cas, es requerirà l'acceptació per escrit dels advocats
que les pretenguin i dels justiciables.

 

Article 11

Principi d'especialitat en la distribució de designacions

L'atribució de les designacions i l'assignació d'assumptes entre els diferents advocats es regeix pel principi
d'especialitat. És a dir, s'ha d'atenir a allò que estableix específicament aquest Reglament per a cadascun dels
diferents torns i, en defecte de regulació específica, s'ha de regular pels principis i normes de distribució i
designacions establertes en la present secció.

 

Article 12

Organització dels serveis de defensa d'ofici

Els serveis de defensa d'ofici.

El servei de defensa d'ofici del Col·legi d'Advocats de Sabadell s'organitza i es distribueix en els següents torns:

Torns generals: són aquells torns que no requereixen cap requisit addicional d'accés al marge dels establerts a
l'article 5 d'aquest Reglament o que la normativa estatal o autonòmica disposin com a obligatoris per a l'accés
al torn d'ofici:

a) Torn d'ofici penal general i de guàrdia i assistència al detingut o pres, que inclou l'assistència als detinguts
en matèria de violència contra la dona.

b) Torn d'ofici civil.

Torns especials: són aquells que, pel seu especial interès, responsabilitat o singularitat de la matèria, fan
necessari establir uns requisits d'accés addicionals als ja esmentats en el paràgraf anterior:

a) Torn d'ofici penal especial.
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b) Torn d'ofici de menors.

c) Torn d'ofici de víctimes de violència contra la dona.

d) Torn d'ofici d'estrangeria.

e) Torn d'ofici laboral.

La Junta de Govern, a instància pròpia o bé a proposta de la Comissió, pot crear, modificar o suprimir els torns
de servei de defensa establerts en aquest Reglament.

 

Article 13

Per a l'organització, el bon funcionament i la liquidació de les retribucions corresponents als serveis de defensa
d'ofici i orientació jurídica, els advocats que hi estiguin adscrits han de complir els requisits de caràcter
administratiu i de facturació, i subscriure tota la documentació relativa al servei que determini la Junta de
Govern, directament o a través de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut.

L'incompliment del que disposa aquest paràgraf es considera infracció, sotmesa a la sanció disciplinària
oportuna.

 

Secció 2a

Torns generals

 

Article 14

Torn de guàrdia i assistència al detingut o pres

1. Dins de l'àmbit de la seva demarcació territorial, el Col·legi d'Advocats de Sabadell ha creat uns torns de
guàrdia que han de ser atesos pels col·legiats adscrits al torn penal general del servei de defensa d'ofici.

2. La Junta de Govern, a proposta de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, dictarà les
instruccions específiques, d'acord amb les disposicions legals vigents i els possibles convenis o resolucions
dictades pel Departament de Justícia, per a la cobertura del servei tant als diversos centres de detenció com als
jutjats inclosos dins de l'àmbit territorial del Col·legi, atenent el nombre de detinguts i les especialitats de la
matèria, motiu pel qual pot veure's modificat el punt 6è d'aquest article.

3. El torn de guàrdia i assistència al detingut o pres comprèn l'assistència dels advocats adscrits als detinguts,
presos o imputats en els centres de detenció policials i/o jutjats.

4. En aquest sentit, les guàrdies, dins d'aquest torn, es distribueixen de la següent manera:

El Col·legi d'Advocats de Sabadell elabora trimestralment, a partir del cens d'advocats inscrits al torn penal
general, les relacions dels lletrats de guàrdia que han d'atendre l'assistència al detingut o pres.

Es confecciona una relació per a cada torn de guàrdia, en la qual es fa una llista dels advocats per ordre
alfabètic de cognoms, amb indicació del dia de guàrdia assignat a cadascun. Les llistes han de restar a
disposició dels col·legiats adscrits al servei com a mínim quinze dies abans de l'inici del trimestre a què es
refereixin.

5. Les designacions.

En aquest torn, l'advocat queda designat en el procediment que es tracti, d'acord amb les següents normes:

a) Guàrdies als centres de detenció: la designació de l'advocat s'inicia en el moment que realitza l'assistència
en el centre de detenció que tingui assignat el dia de la guàrdia i ha de continuar les seves actuacions fins a la
finalització del procediment en la instància que es tracti i, si escau, l'execució de les sentències.

b) Guàrdies a les dependències judicials (incidències): La designació de l'advocat s'inicia en el moment en què
es realitza l'assistència en la dependència judicial.

L'advocat de guàrdia d'incidències ha d'assistir el justiciable només en aquells assumptes en els quals no hi ha
designat advocat d'ofici o particular, bé perquè no hi ha hagut una detenció policial prèvia, bé perquè és la
primera declaració com a imputat al jutjat, bé perquè es tracta d'una declaració per cooperació judicial. En
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aquest darrer cas només es pot fer l'assistència en el supòsit que el jutjat que insta l'auxili judicial sigui de fora
de la demarcació territorial del Col·legi d'Advocats de Sabadell, o quan hi pertanyi però no hi hagi cap advocat
designat.

També farà l'assistència l'advocat d'incidències en els casos en què l'advocat que ha assistit el detingut a
dependències policials no n'assumeixi la defensa.

6. Amb la finalitat d'evitar possibles incompatibilitats en la defensa, l'advocat de guàrdia només ha de prestar
assistència a un únic imputat o detingut d'entre els que puguin estar inclosos en unes mateixes diligències
judicials o policials, i ha d'instar el jutjat o la dependència policial, en el cas que encara no ho hagi fet, perquè
requereixi la presència del nombre d'advocats necessaris per a la defensa individualitzada de la resta
d'encausats o detinguts en les esmentades diligències, d'acord amb els següents criteris:

1r Per realitzar aquesta assistència, s'ha de cridar aquells advocats que estan de guàrdia a la mateixa
jurisdicció territorial, començant pel de detinguts per violència contra la dona i seguint per l'advocat de guàrdia
a jutjats (incidències).

2n Si amb aquests no es cobreixen els advocats necessaris, s'han de cridar aquells advocats que estan de
guàrdia als diferents centres de detenció i dependències judicials d'un altre partit judicial comprès en la
demarcació territorial d'aquest Col·legi, començant pel de detinguts a dependències policials, després pel de
detinguts per violència contra la dona i seguit de l'advocat de guàrdia a jutjats (incidències).

3r Si amb aquests no és suficient, es cridarà l'advocat de l'especialitat d'estrangeria, a continuació el de
menors, i després el de víctimes de violència contra la dona de la mateixa jurisdicció territorial i, si continua
sent insuficient, el de menors i víctimes de violència contra la dona de l'altra jurisdicció, per aquest ordre.

4t Si tot i així encara no és suficient, es cridarà l'advocat de guàrdia del dia següent i successius en el centre de
detenció policial o judicial que requereix l'assistència, d'acord amb la llista del trimestre.

Tot i l'ordre establert d'assistències, es podrà modificar si l'advocat que hagués de fer-la estigués citat per fer-
ne altres de la seva pròpia guàrdia que l'impedeixin cobrir dues dependències, sempre que ho autoritzi el
membre facultat a l'efecte per la Comissió i que es cridi l'altre advocat que per ordre correspongui.

7. La durada de la guàrdia del servei d'assistència al detingut o pres és de vint-i-quatre hores. L'horari de
prestació del servei de guàrdia abasta des de les zero fins a les vint-i-quatre hores del dia designat.

8. Per tal de facilitar-ne la localització, els advocats de guàrdia, tant l'advocat designat com aquell que pugui
realitzar la guàrdia d'acord amb els supòsits previstos, han de restar localitzables en tot moment. La no
localització injustificada de l'advocat durant les hores de guàrdia es considera una infracció greu, sotmesa a la
sanció disciplinària corresponent, d'acord amb el que disposa el títol cinquè del present Reglament.

9. Els advocats s'han d'abstenir de realitzar qualsevol assistència o intervenció lletrada en aquells casos en que
no siguin cridats o quan, d'acord amb aquesta normativa, no li pertoqui dur-la a terme. Només la Comissió de
Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, o el membre facultat a l'efecte, pot autoritzar de manera expressa i
amb caràcter excepcional, una actuació del lletrat fora del que estableix aquesta norma.

10. Quan l'advocat de guàrdia no pugui prestar el servei d'assistència al detingut o pres el dia que tingui
assenyalat, pot canviar la seva guàrdia amb un altre advocat adscrit al torn penal general del servei de defensa
d'ofici. Aquest canvi de guàrdia, subscrit per ambdós advocats, s'ha de comunicar per escrit a la Comissió de
Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut del Col·legi d'Advocats de Sabadell amb un mínim de cinc dies
d'antelació al de la guàrdia respectiva.

Si, per circumstàncies excepcionals no imputables a l'advocat, el canvi de guàrdia no es comuniqués amb
almenys cinc dies d'antelació, la Comissió d'aquest Col·legi haurà de resoldre'l en un termini màxim de vint-i-
quatre hores. No s'accepten els canvis de guàrdia habituals o reiterats, els quals poden comportar la baixa del
servei, previ l'oportú expedient disciplinari.

11. Per a un control efectiu de la prestació del servei d'assistència al detingut o pres, es compta amb un
talonari d'assistències, en el qual s'han de fer constar les dades que s'hi demanen i posar el segell del centre de
detenció policial o del jutjat, així com la signatura de l'advocat que ha intervingut.

Aquestes butlletes d'assistència s'han de presentar a la Secretaria del Col·legi d'Advocats de Sabadell en el
termini de cinc dies hàbils després de la intervenció, per tal de registrar-les i a l'efecte de la seva retribució, tal
com estableix aquest Reglament.

 

Article 15
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Torn penal general

1. La designació de l'advocat per a la defensa en torn d'ofici d'un assumpte en l'especialitat penal s'ha
d'efectuar per ordre alfabètic de cognoms dels col·legiats adscrits. D'aquest nomenament se'n deixa constància
en el llibre o registre de designacions d'aquest torn penal.

2. En la jurisdicció penal, la defensa d'ofici inclou l'actuació del mateix advocat des del moment de la
designació fins que finalitza el procés.

En qualsevol cas, s'entén com a finalització del procediment en la instància que es tracti, el moment en el qual
es dicta una resolució judicial definitiva, sense possibilitat de recurs ordinari.

S'hi inclourà també l'execució de la sentència fins a la seva finalització.

L'advocat que tingui assignada la defensa d'un procediment finalitza la seva intervenció quan la competència
s'atribueix a un jutjat o tribunal ubicat fora de la demarcació territorial de Col·legi d'Advocats de Sabadell,
qualsevol que sigui el moment o tràmit processal en què es trobi la causa, excepte en aquells procediments
penals l'enjudiciament dels quals correspon a l'Audiència Provincial de Barcelona, sempre que la instrucció
s'hagi dut a terme en la nostra demarcació territorial. En aquest cas, l'advocat designat per a la instrucció de la
causa ha de continuar amb el procediment fins a la seva finalització en la instància que es tracti.

3. Els advocats inscrits en l'especialitat penal del servei de defensa d'ofici poden ser designats per a la defensa,
en un procediment criminal, dels interessos d'aquells ciutadans que ho sol·licitin i que hagin estat perjudicats
per un fet punible.

 

Article 16

Torn civil

1. La designació de l'advocat per a la defensa d'ofici d'un assumpte en el torn civil s'ha de fer d'acord amb
l'ordre alfabètic de cognoms dels col·legiats adscrits.

D'aquest nomenament se'n deixa constància en el llibre o registre de designacions d'aquest torn.

Les designacions civils tenen una vigència de sis mesos a partir de la data del seu registre en el llibre
corresponent, sempre que dins d'aquest termini no s'hagi pogut iniciar l'actuació, per causa no imputable a
l'advocat designat. Transcorregut aquest termini, el col·legiat designat no té l'obligació de promoure cap
actuació i el justiciable, si escau, ha de sol·licitar el nomenament d'un nou advocat del servei de defensa d'ofici
per a la defensa dels seus interessos.

2. En aquest torn civil la defensa d'ofici s'inicia en el moment que el justiciable facilita a l'advocat designat les
dades i els documents necessaris per a la seva defensa. En l'ordre jurisdiccional aquesta defensa inclou tant la
intervenció en el procediment principal com en totes les seves incidències. Un cop dictada la resolució judicial
que posa fi a la instància, l'advocat n'ha d'explicar al justiciable el contingut i les conseqüències, així com
informar-lo de les possibilitats de recurs.

En aquells procediments en que el recurs s'ha d'interposar i formalitzar davant de l'òrgan de primera instància
que ha dictat la resolució que cal recórrer, el company designat per a la defensa en la instància ha
d'interposar-lo i formalitzar-lo, mantenint informat el justiciable del desenvolupament del procediment en
segona instància.

Tanmateix, l'advocat designat ha de realitzar la defensa de les pretensions del recurs a l'Audiència Provincial si
s'hi assenyalés vista.

La intervenció de l'advocat designat en la instància inclou, si escau, l'execució en els termes indicats a l'article
8.

 

Article 17

Torn penal especial

1. Definició de torn penal especial.

El torn penal especial es crea per a la defensa i l'assistència d'aquells justiciables en causes penals greus. A
l'efecte, es consideren causes greus aquelles en què s'imputa al justiciable un fet delictiu que té assenyalada
en abstracte una pena igual o superior a nou anys de privació de llibertat, o bé aquells supòsits delictius que
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són competència del Tribunal del Jurat.

2. Advocats adscrits a aquest torn. Requisits.

L'advocat que es vulgui adscriure a aquest torn ha d'acreditar més de cinc anys d'exercici de la professió en el
moment de la sol·licitud d'accés i que ha estat inscrit, com a mínim, tres anys en el torn d'ofici penal general.

3. Accés.

Per formar part d'aquest torn especial s'ha de sol·licitar la inscripció, mitjançant una instància dirigida a la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, que ha d'examinar el compliment dels requisits i elevar
el seu informe a la Junta de Govern, la qual ha de resoldre el que cregui oportú.

4. Designacions.

Els advocats adscrits a aquest torn especial, un cop l'òrgan judicial -en funció de la naturalesa del delicte- ha
incoat o acordat la tramitació del procediment penal d'acord amb les regles de sumari o del jurat, han de ser
designats de manera automàtica i irrenunciable per la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut,
que actua per delegació de la Junta de Govern. La designació es fa per estricte ordre alfabètic.

En el cas que un advocat del torn penal general i/o servei de guàrdia que no pertanyi al torn penal especial,
sigui designat per a la defensa d'uns fets que presumiblement quedarien incardinats dins del torn penal
especial d'acord amb els paràmetres de l'apartat 1 d'aquest article, ja sigui en seu policial o judicial, haurà de
comunicar la seva excusa a la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut mitjançant escrit, o bé, en
el cas d'urgència motivat per la pràctica de diligències imminents, podrà contactar a través del telèfon de la
referida Comissió i demanar l'autorització de la seva excusa i el nomenament d'un advocat del torn penal
especial, restant obligat a portar a terme totes les diligències pertinents en defensa del justiciable fins que no
es nomeni l'advocat del torn penal especial.

La Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut podrà informar els òrgans judicials sobre l'existència
del torn penal especial, oficiant totes les comunicacions o circulars que calgui per a la seva efectivitat i, en
qualsevol cas, per demanar als òrgans judicials que comuniquin al Col·legi d'Advocats la incoació d'aquest tipus
de causes i, si escau, el lletrat d'ofici interventor, sense perjudici que el Col·legi pugui establir altres
mecanismes de control.

 

Article 18

Torn de menors

1. Objecte del torn de menors.

Els advocats adscrits al torn de menors s'encarreguen de l'assistència als menors imputats i/o detinguts en seu
policial, judicial o Fiscalia, fins que finalitzin, en tots aquells procediments penals que es tramitin de
conformitat amb la legislació relativa a la responsabilitat penal del menor, per la comissió de fets ocorreguts
dins de la demarcació territorial del Col·legi d'Advocats de Sabadell, de manera que, a aquest efecte, hi ha un
advocat de guàrdia de menors en cadascun dels partits judicials de la demarcació.

També es faran càrrec, en els mateixos termes, de l'assistència dels representants legals (pares o tutors) en el
cas de que es demani responsabilitat civil del menor, llevat que l'advocat apreciï una possible incompatibilitat
d'interessos.

2. Requisits d'accés.

Els advocats que vulguin accedir a aquest torn especial han de complir amb els requisits d'accés als torns
generals i haver superat el curs de formació i especialització habilitador. A l'efecte, el Col·legi d'Advocats
assumeix l'obligació de realitzar anualment l'esmentat curs de formació i especialització sobre aquesta matèria,
amb l'objectiu de garantir l'accés a tots aquells advocats que, complint els requisits generals d'incorporació,
estiguin interessats a integrar-se en aquest torn especial de menors.

3. Accés.

Per formar part d'aquest torn especial s'ha de sol·licitar la inscripció mitjançant una instància adreçada a la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, la qual ha d'examinar el compliment dels requisits i
elevar el seu informe a la Junta de Govern.

4. Organització i funcionament del torn especial de menors.
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1. Els advocats del present torn especial estan habilitats per a l'exercici i la prestació del servei de defensa
d'ofici gratuïta al menor detingut i als seus representants legals, en la demarcació col·legial, i continuaran amb
el seguiment de la causa, en els tràmits pertinents a la Fiscalia de Menors, als jutjats de menors i instàncies
superiors, fins a la seva finalització efectiva. Aquesta designació ha de ser respectada i cap altre membre del
servei de defensa d'ofici, d'aquest o d'un altre Col·legi, pot actuar en la causa si no hi consta la renúncia
expressa i prèvia de l'advocat designat, que ha de ser acceptada per la seva respectiva Comissió, de
conformitat amb allò que estableix el present Reglament.

2. Els advocats adscrits al torn d'ofici especial de menors han de prestar el servei d'assistència al detingut en
servei de guàrdia, amb els mateixos criteris de durada i d'horari establerts en l'apartat 7 de l'article 14 del
present Reglament. L'advocat té l'obligació de comparèixer al requeriment de la manera més ràpida possible i,
en tot cas, en el termini màxim de tres hores.

3. Amb la finalitat d'evitar possibles incompatibilitats en la defensa, l'advocat de guàrdia del torn especial de
menors només ha de prestar la seva assistència a un únic imputat o detingut dels que puguin estar inclosos en
les mateixes diligències judicials, policials o de Fiscalia, i ha d'instar l'òrgan corresponent, si encara no ho ha
fet, perquè a través del Col·legi d'Advocats de Sabadell es requereixi la presència dels advocats necessaris per
a la defensa individualitzada dels altres encausats o detinguts en les esmentades diligències.

En el cas que hi hagi dos o més detinguts en la mateixa causa a un partit judicial de la nostra demarcació
col·legial, correspon assumir el següent detingut a l'advocat que aquell dia està de guàrdia a l'altra jurisdicció
territorial de la demarcació. En el supòsit que hi calguin més advocats de guàrdia, s'han de cridar els següents
en la llista de guàrdies del partit judicial que ha originat la designació.

Quan es reclami responsabilitat civil al menor i, en conseqüència, també es porti a terme el procediment contra
els representants legals del menor (pares o tutors) per aquesta responsabilitat civil, aquests hauran de tramitar
la justícia gratuïta i, en cas que els hi sigui concedida, serà designat el mateix advocat que ja porta la defensa
del menor, excepte que hi concorri conflicte d'interessos o incompatibilitat entre els representants legals i/o el
menor. En aquest darrer cas, l'advocat del menor haurà de presentar un escrit davant de la Comissió de
Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut i motivar les raons per les quals entén que no pot portar la defensa
dels representants legals, a banda de demanar que es designi un advocat diferent.

Article 19

Torn especial de víctimes de violència contra la dona

1. Objecte.

Els lletrats adscrits al torn especial de víctimes de violència contra la dona presten els seus serveis en règim de
torn d'ofici a aquelles dones que són objecte de violència dins de l'àmbit descrit per la llei. El seu àmbit
d'actuació és civil i penal.

2. Designació.

A la víctima de violència contra la dona se l'ha d'assignar un lletrat pel servei del torn d'ofici en el termini
màxim de 24 hores, atesa la celeritat que requereixen aquest tipus d'assumptes. El lletrat designat pot
realitzar, en virtut d'aquesta designació, totes les actuacions que siguin necessàries per a la solució efectiva del
problema de la justiciable.

Alhora, a l'efecte d'evitar dilacions, a la part contrària també se l'ha d'assignar un advocat del servei de
defensa d'ofici del torn que correspongui en cada cas, en el termini màxim de 24 hores des de la seva
sol·licitud o des del requeriment judicial.

En tots dos casos, l'atorgament del benefici de justícia gratuïta resta subjecte al fet que els sol·licitants aportin
la documentació prevista a la normativa a l'efecte de comprovar que reuneixen els requisits establerts en la
legislació vigent per ser beneficiari del dret de justícia gratuïta.

3. Requisits d'accés.

Els lletrats que vulguin accedir al torn especial de violència contra la dona, a banda de reunir els requisits
establerts a l'article 5 d'aquest Reglament, han de:

Acreditar un mínim de cinc anys d'exercici professional en matèria matrimonial i penal.

Realitzar un curs de formació específica. En aquest sentit, el Col·legi d'Advocats assumeix l'obligació, dins dels
programes de formació continuada, de dur a terme l'esmentat curs de formació i d'especialització en aquesta
matèria, a l'efecte de garantir l'accés a aquest torn de violència contra la dona a tots aquells lletrats que,
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complint els requisits generals d'accés, estiguin interessats a formar-ne part.

4. Accés.

Per formar part d'aquest torn especial, s'ha de sol·licitar la inscripció mitjançant una instància dirigida a la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, que ha d'examinar el compliment dels requisits i elevar
el seu informe a la Junta de Govern.

5. Organització i funcionament del torn especial.

El Col·legi d'Advocats ha de designar el lletrat a qui correspon actuar per ordre alfabètic d'entre els que
estiguin adscrits al torn d'ofici especial de violència contra la dona. La designació s'ha de comunicar al lletrat
per fax o per qualsevol altre mitjà que deixi constància que l'ha rebuda.

Aquest ha d'atendre l'assumpte amb una especial celeritat i urgència. L'advocat designat ha d'actuar a favor
del sol·licitant d'advocat d'ofici i resta habilitat per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
defensa efectiva dels seus interessos, tant a nivell penal com civil.

 

Article 20

Torn especial laboral

1. Objecte.

Els advocats adscrits al torn especial laboral presten els seus serveis a aquelles persones que sol·licitin un
advocat d'ofici per als procediments que se segueixen davant de la jurisdicció social de la demarcació territorial
del Col·legi.

Dins de l'àmbit d'aquest torn especial l'advocat resta obligat a portar a terme no només els tràmits judicials,
sinó també la reclamació prèvia a la via judicial i la conciliació prèvia, segons el tipus de procediment, d'acord
amb allò establert a la Llei de procediment laboral. En el cas que a través d'aquesta via extrajudicial es posi fi
al procediment per l'estimació de les peticions del justiciable, l'advocat d'ofici percebrà la indemnització de
conformitat amb el mòdul d'acord extrajudicial.

2. Requisits d'accés.

Els advocats que vulguin accedir al torn especial laboral, a banda de reunir els requisits establerts a l'article 5
del present Reglament, han d'acreditar uns coneixements en la

matèria de dret laboral i de la seguretat social, adjuntant en la seva petició d'accés a aquest torn especial un
llistat de procediments laborals que hagin portat a terme i justificant-ne documentalment la seva intervenció,
mitjançant la consignació del número de procediment i tribunal o organisme en el qual s'hagi substanciat
l'assumpte, a fi d'acreditar suficientment aquesta experiència. En aquest sentit, la Junta de Govern, previ
informe de la Comissió de Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut, pot establir els mecanismes adients, fins i tot
alguna prova d'idoneïtat, per acreditar el requisit addicional establert.

3. Accés.

Per formar part d'aquest torn especial s'ha de sol·licitar la inscripció, mitjançant una instància dirigida a la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, que ha d'examinar l'acompliment dels requisits i elevar
l'informe oportú a la Junta de Govern.

4. Organització i funcionament del torn especial.

El Col·legi d'Advocats ha de designar l'advocat a qui, per ordre alfabètic, correspon fer l'assistència d'entre els
adscrits al torn d'ofici especial laboral.

Les designacions en matèria laboral s'han de fer en un termini màxim de 48 hores des de la seva sol·licitud i
només habiliten l'advocat per dur a terme l'objecte de la pròpia designació.

L'atorgament del benefici de justícia gratuïta resta subjecte al fet que els sol·licitants aportin la documentació
que la normativa estableixi com a preceptiva a l'efecte de comprovar que reuneixen els requisits establerts en
la legislació vigent per ser beneficiaris del dret de justícia gratuïta.

En el cas que un mateix justiciable demani advocat d'ofici per a diferents pretensions contra un mateix contrari
i aquestes pretensions no puguin ser acumulades en una única demanda, es faran tantes designacions com
procediments hi hagi, però nomenant sempre el mateix advocat.
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Article 21

Torn especial d'estrangeria

1. Objecte.

El torn especial d'estrangeria comprèn l'assistència jurídica al ciutadà estranger amb domicili en l'àmbit
d'actuació del Col·legi, o bé d'aquell que sigui detingut en algun centre de detenció policial de la demarcació
col·legial per raó de la seva situació administrativa irregular.

Aquesta actuació ho serà en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, així com en la via administrativa
prèvia, en els procediments administratius, governatius o judicials que pugui comportar la seva denegació
d'entrada, la seva devolució o expulsió del territori espanyol, així com en tots els procediments en matèria
d'asil o de la transposició en dret dels tractats internacionals o supranacionals sobre la matèria.

Tanmateix, serà també objecte d'aquest torn l'actuació en l'àmbit penal quan, bé per una actuació
administrativa es derivi un procés penal, bé perquè en el decurs del procediment penal s'obri un procediment
administratiu que afecti les situacions abans esmentades.

2. Requisits d'accés.

Els advocats que poden prestar el servei de defensa d'ofici en aquest torn han d'acreditar, a més a més dels
requisits generals per accedir-hi i mantenir-se adscrits, una formació degudament homologada pel Consell de
l'Advocacia Catalana o pel Col·legi en la matèria objecte del present torn, així com estar inscrits en el torn
penal general. Per formar part d'aquest torn especial d'estrangeria s'ha de sol·licitar la incorporació mitjançant
una instància dirigida a la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, que ha d'examinar
l'acompliment dels requisits i elevar el seu informe a la Junta de Govern.

3. Permanència en el torn.

En atenció a la necessitat d'un reciclatge i formació teòrica i pràctica constants, així com als nombrosos criteris
i instruccions administratives que s'han de conèixer per poder prestar aquest servei, la Comissió de Treball que
a l'efecte creï la Subcomissió d'Estrangeria establirà reunions periòdiques, amb un mínim de dues d'anuals, de
les quals una serà d'obligada assistència per a l'advocat que vulgui romandre adscrit a aquest torn especial.

4. Organització del Servei.

El torn especial s'organitza com a torn de guàrdia de 24 hores per a tots els centres de detenció policial de la
demarcació o àmbit d'actuació del Col·legi d'Advocats.

El lletrat adscrit a aquest servei ha de prestar l'assistència no només per a l'expedient sancionador
administratiu, sinó també, si escau, en el procés penal del qual pugui derivar. L'assistència comporta la
corresponent designació per a la realització de totes les actuacions necessàries dins de l'àmbit administratiu,
fins a l'esgotament dels recursos ordinaris en seu jurisdiccional.

A través del Servei d'Orientació Jurídica, sempre que no tinguin advocat designat amb anterioritat pel torn de
guàrdia, s'ha de tramitar l'assistència jurídica gratuïta dels ciutadans estrangers beneficiaris i designar-los
advocat quan així ho sol·licitin, per a la seva defensa en aquells assumptes objecte del present torn especial.
Les designacions a través del Servei d'Orientació es faran per ordre alfabètic entre els advocats inscrits.

En un qüestionari estadístic, l'advocat farà constar la incidència que hagi pogut tenir lloc, si el ciutadà parla
correctament qualsevol de les llengües cooficials, si ha estat necessària la intervenció d'un intèrpret i si s'ha
produït l'internament cautelar previ a l'expulsió, i per quants dies ha estat autoritzat, així com qualsevol altra
dada d'interès que es requereixi.

Capítol II

La prestació del Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta

Secció 1a

La intervenció del lletrat
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Article 22

Els col·legiats que pertanyin al Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut han d'atendre de forma
personal i directa els assumptes o actuacions que els encomani l'esmentat servei.

Article 23

D'acord amb les normes de deontologia professional, l'advocat designat per a un assumpte l'ha d'atendre amb
la major diligència i s'ha de posar en contacte, amb la urgència que requereixi l'actuació amb el justiciable,
amb l'òrgan jurisdiccional o el centre de detenció, si ja es coneix. Tanmateix, l'advocat ha de facilitar els
mecanismes oportuns perquè pugui comunicar-se amb el seu client.

En aquells casos en què el servei assignat sigui d'assistència a un detingut o pres, aquesta diligència ha de ser
màxima i, dins de les previsions de la Llei d'enjudiciament criminal i d'aquest Reglament, ha de comparèixer en
el lloc on es requereixi la seva presència. L'advocat també ha d'extremar la diligència en el cas que el ciutadà
sigui menor d'edat o víctima de violència contra la dona.

 

Article 24

Per a la distribució, repartiment i assignació dels assumptes en el servei del torn d'ofici, així com per a la
constància de les incidències que s'hi puguin produir, s'han de portar els següents llibres-registre, que podran
ser en format paper o en format digital: un per als assumptes civils, un altre per als assumptes penals i la
resta que siguin necessaris.

 

Article 25

En aquelles actuacions jurisdiccionals en què no sigui preceptiva la intervenció d'advocat, el Col·legi d'Advocats
ha de designar un lletrat del servei del torn d'ofici només quan així ho requereixi expressament l'òrgan judicial
competent, perquè cregui que la seva mancança pot causar una situació inconstitucional d'indefensió o de
desigualtat envers el sol·licitant.

 

Secció 2a

Les excuses o canvi de lletrat per causa justificada

 

Article 26

La defensa en el servei del torn d'ofici i d'assistència al detingut és personal i irrenunciable, llevat dels supòsits
d'excusa o de canvi de lletrat per concurrència de causes justificades previstes en les lleis i en aquest
Reglament, o bé en aquells casos d'especial significació, la pertinència de la qual ha de ser expressament
autoritzada per la Junta de Govern, prèvia petició raonada del col·legiat i de l'informe de la Comissió de
Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut.

Excepcionalment, serà possible la presència d'un advocat diferent del designat en supòsits de força major o de
coincidència d'assenyalaments, situacions en les quals podrà intervenir un advocat autoritzat per la Comissió
TOAD, sempre que a la diligència judicial es faci constar l'expressada substitució. Malgrat aquesta situació
excepcional, tot l'estudi, la tramitació i l'atenció al ciutadà respecte de l'assumpte designat l'haurà de realitzar
de manera personal i directa l'advocat designat.

 

Article 27

Són causes de canvi d'advocat per concurrència de causa justificada:

1. Tenir parentiu de consanguinitat, afinitat o les unions de fet, degudament acreditades, dins del quart grau
civil, amb qualsevol dels litigants.

2. Tenir parentiu de consanguinitat, afinitat o les unions de fet, degudament acreditades, dins del segon grau
civil, amb el lletrat de qualsevol de les parts que intervinguin en el plet.
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3. Haver estat o ser el defensor d'algun dels litigants en una altra causa, com a contrari.

4. Acreditar suficientment que no es pot assumir l'assumpte per causa de malaltia, absència o altres
circumstàncies anàlogues.

5. Tenir un interès directe en l'assumpte.

6. Tenir sol·licitada la baixa com a exercent al Col·legi d'Advocats de Sabadell.

7. No reunir algun dels requisits exigits en aquest Reglament per a la permanència en el Servei del Torn d'Ofici
i d'Assistència al Detingut.

8. Que hi concorri una greu discrepància o enfrontament amb el propi client, degudament motivats.

9. Que el client renunciï expressament i per causa motivada a la defensa de l'advocat designat.

10. Qualsevol altra circumstància que sigui motiu suficient de canvi d'advocat per concurrència de causa
justificada, a criteri de la Junta de Govern del Col·legi i previ informe de la Comissió de Defensa d'Ofici i
d'Assistència al Detingut.

Són causes d'excusa, en l'àmbit penal, les previstes a la normativa legal d'aplicació i, en especial, les que
estableix l'article 31 de la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta.

 

Article 28

L'advocat ha de comunicar l'excusa o canvi d'advocat per concurrència de causes justificades a la Comissió dins
del termini de tres dies hàbils des de la notificació de la designació o des que es tingui coneixement de la causa
de l'excusa, i ha de ser avaluada per la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, la proposta de
la qual s'ha de sotmetre a l'aprovació immediata de la Junta de Govern del Col·legi. En el cas que sigui
acceptada, el lletrat ho haurà de comunicar immediatament al Jutjat o Tribunal.

Si la Junta de Govern denega l'excusa o canvi d'advocat per concurrència de causes justificades, aquesta
decisió és executiva des del mateix moment de la seva notificació.

En el cas d'acceptació de la excusa o canvi d'advocat per concurrència de causes justificades, la Comissió de
Defensa d'Ofici ha de designar un nou advocat d'acord amb els criteris de l'article 9 del present Reglament. El
Col·legi d'Advocats haurà de comunicar al tribunal davant del qual es tramiti l'assumpte el nou advocat
designat.

Mentre duri la tramitació de l'expedient i fins que no hi recaigui resolució definitiva, l'advocat haurà de
continuar amb la designació, actuant davant del tribunal amb la màxima diligència per tal de no perjudicar els
terminis processals, sens perjudici del que pugui plantejar davant d'aquest.

 

Article 29

El lletrat, l'excusa o canvi d'advocat per concurrència de causes justificades del qual hagi estat acceptada, ha
de lliurar tota la documentació relativa al cas al nou advocat designat amb la màxima celeritat.

 

Secció 3a

Les insostenibilitats

 

Article 30

Es considera insostenible tota aquella pretensió en que el lletrat designat no pot realitzar cap tipus d'actuació
judicial o extrajudicial per a la defensa dels interessos del justiciable. La pretensió d'insostenibilitat s'ha de
comunicar a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta provincial dins dels quinze dies següents a la seva
designació definitiva, tot exposant els motius jurídics en què fonamenta la decisió. Transcorregut aquest
termini, si l'advocat no ha realitzat la comunicació o no n'ha demanat la interrupció per la falta de
documentació necessària per avaluar la pretensió, restarà obligat a assumir-ne la defensa.

Un cop el lletrat designat ha presentat l'escrit d'insostenibilitat, el Col·legi d'Advocats ha d'emetre un dictamen
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sobre la pretensió d'insostenibilitat quan així sigui requerit per la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona. Si aquesta Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta resol favorablement sobre la pretensió
d'insostenibilitat, s'ha de desestimar la sol·licitud del justiciable i la designació atorgada al seu favor ha de
quedar sense efecte. En el cas que la Comissió desestimi la insostenibilitat, el Col·legi haurà de nomenar un
segon advocat per a l'obligatòria defensa de l'assumpte.

No s'admetrà cap sol·licitud d'insostenibilitat de la pretensió en l'àmbit de defensa d'un imputat per un
procediment penal, ni tampoc en la resta d'àmbits quan la designació s'ha efectuat per a la defensa d'una
persona demandada, si bé en aquest darrer cas s'hi pot plantejar en via de recurs.

 

Secció 4a

Baixa, suspensió i excedència del lletrat en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut

 

Article 31

Un col·legiat deixa de pertànyer al Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut per qualsevol de les causes
següents:

Mort.

Incapacitat física o mental.

Baixa com a exercent del Col·legi d'Advocats de Sabadell.

Incompliment de qualsevol dels requisits establerts als articles 5 i 6 d'aquest Reglament pel que fa a la
permanència en el Servei.

Petició del lletrat, formulada per escrit i adreçada a la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut.

En els supòsits dels apartats 1, 2, i 3, la baixa es produeix de manera immediata.

En el supòsit de l'apartat 5, la baixa produeix els seus efectes a partir del final de trimestre natural dins del
qual s'ha fet la comunicació. En tots els casos, la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut ha de
designar el lletrat que substitueixi el titular de la designació que incorri en motiu de cessament. No obstant
això, en els supòsits dels apartats 3 i 5, el lletrat cessant podrà proposar el seu substitut d'entre els lletrats
adscrits als diferents torns en què s'hagi produït la designació, que requerirà de l'acceptació per part de la
Comissió, efectuant-se l'oportuna designació d'acord amb el que disposa l'article 9 del present Reglament.

La retribució d'aquests expedients d'ofici pot ser acordada entre el lletrat titular i el substitut, segons les
normes generals fixades pel Reglament i normativa d'aplicació al respecte. Com a norma general, el col·legiat
titular que ja ha percebut la indemnització per l'assumpte la defensa del qual abandona, ha d'abonar-ne una
part proporcional al col·legiat substitut, d'acord amb les actuacions esmerçades. Quan no hi hagi acord entre
l'advocat titular i el substitut, la decisió l'ha de prendre la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Sabadell,
previ informe de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut.

El lletrat que cessa en el servei de defensa d'ofici no pot sol·licitar la seva reincorporació fins que no hagi
transcorregut un mínim de tres anys des de l'efectivitat del cessament.

 

Article 32

La suspensió

Els col·legiats inscrits en el servei de defensa d'ofici poden sol·licitar la suspensió en la prestació del servei per
causa de malaltia, maternitat, estudis, absència prolongada o qualsevol altra circumstància de naturalesa
anàloga. L'esmentada suspensió s'ha de sol·licitar per escrit i s'ha de justificar degudament davant de la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, que ha d'elevar el seu informe a la Junta de Govern
perquè hi decideixi.

La suspensió no suposa la pèrdua de la condició de membre del servei de defensa d'ofici i no pot tenir una
durada superior a un any. Excepcionalment, previ informe de la Comissió, la Junta de Govern pot autoritzar-ne
la pròrroga per un període màxim d'un any i per una causa justificada. Si se supera l'esmentat termini o, si
escau, el de la pròrroga, la suspensió es considera excedència i s'ha de sotmetre al règim reglamentari
establert.
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La suspensió comença després de l'últim dia del trimestre natural dins del qual s'ha sol·licitat, llevat de la
impossibilitat manifesta de continuar en el servei fins a l'esmentada data, a criteri de la Comissió de Defensa
d'Ofici i d'Assistència al Detingut.

Igualment, la reincorporació al Servei s'ha de demanar mitjançant un escrit adreçat a la Comissió, que ha
d'elevar el seu informe a la Junta de Govern perquè sigui aprovat. La reincorporació tindrà efectes a partir del
primer dia del trimestre natural següent al de l'esmentada aprovació.

 

Article 33

L'excedència

Els col·legiats inscrits en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut poden sol·licitar l'excedència en la
prestació del servei per un termini màxim de cinc anys. En aquests casos l'advocat excedent ha de prosseguir
amb la defensa i tramitar personalment els assumptes que ja tingui encomanats fins a la seva plena conclusió
en la instància. La reincorporació al servei del lletrat excedent ha de ser sol·licitada personalment, sempre que
hagi transcorregut el termini mínim d'un any des que es va sol·licitar l'excedència.

 

Article 34

En els supòsits de suspensió i excedència en què el lletrat sol·licitant continuï donat d'alta en l'exercici de la
professió, restarà obligat a seguir portant personalment la direcció lletrada dels procediments en què ja hagués
estat designat.

Excepcionalment, si el lletrat acredita degudament davant de la Junta de Govern del Col·legi que no pot complir
amb l'obligació de concloure personalment els assumptes que té encomanats, la Comissió de Defensa d'Ofici i
d'Assistència al Detingut ha de designar el lletrat que el substitueixi. Aquesta designació expressa de lletrat
substitut ha de ser prèviament comunicada per escrit a la Comissió.

Títol IV

La retribució i la venia

Capítol primer

La retribució

Article 35

La designació per a la defensa en el torn d'ofici, així com l'assistència al detingut en el torn de guàrdia, no
eximeixen el justiciable de la seva obligació d'abonar els honoraris professionals a l'advocat intervinent, ni
pressuposa que aquest hagi de percebre les retribucions amb càrrec als fons públics.

Article 36

Queda rigorosament prohibit que els col·legiats adscrits al servei de defensa d'ofici exigeixin o reclamin
quantitat, pagament o estipendi de cap mena als justiciables la defensa dels quals assumeixen per raó d'aquest
servei, i per l'assumpte per al qual han estat designats, quan se'ls hagi reconegut provisionalment o
definitivament el dret a l'assistència jurídica gratuïta, llevat dels casos legalment previstos. La percepció de la
retribució amb càrrec als fons del torn d'ofici i d'assistència al detingut és incompatible amb el cobrament de
qualsevol quantitat al justiciable.

En aquells supòsits en els quals no es concedeixi al justiciable el dret a l'assistència jurídica gratuïta o en que
hi hagi condemna en costes de la part contrària, el col·legiat designat en el torn d'ofici i d'assistència al
detingut, un cop obtingut el pagament dels seus honoraris professionals, ha de comunicar-ho per escrit a la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut, que ha d'informar la Junta de Govern. A més a més,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6654 - 1.7.201416/22 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14176038-2014



resta obligat a retornar les quantitats que, si escau, hagi percebut amb càrrec als fons públics per la seva
intervenció en l'assumpte que es tracti.

 

Article 37

L'acreditació de les intervencions lletrades en el servei del torn d'ofici i d'assistència al detingut s'efectuarà dins
del mes següent a la realització de l'actuació professional i la seva retribució es realitzarà conforme al que
estableix la normativa vigent en cada moment. En aquest sentit, cada col·legiat adscrit al servei ha de
presentar les justificacions i les relacions d'assumptes i d'assistències al detingut en què hagi intervingut, que
són les úniques tingudes en compte a l'hora d'efectuar la distribució dels fons públics rebuts per a la retribució
dels col·legiats inscrits en el servei.

L'advocat respon personalment de la veracitat de les justificacions i relacions d'assumptes i assistències al
detingut esmentades.

 

Article 38

En els assumptes que corresponen al torn especial, quan el procediment judicial esdevingui extremadament
complex, llarg o costós, l'advocat que n'ha assumit la defensa pot sol·licitar de la Comissió de Defensa d'Ofici i
d'Assistència al Detingut una compensació complementària a la que li correspon segons els criteris establerts.
La Comissió informarà d'aquesta petició a la Junta de Govern que, si escau, l'elevarà a la Comissió Mixta de
seguiment o a l'organisme competent de la Generalitat, per tal que determini la idoneïtat i l'import d'aquesta
compensació extraordinària.

Capítol segon

La venia

Article 39

Si, un cop designat l'advocat en el servei de defensa d'ofici, el justiciable desitja que els seus interessos siguin
defensats per un advocat de la seva elecció, aquest darrer ha de demanar-li la venia en els termes establerts
en la Normativa de l'Advocacia Catalana i en la normativa col·legial.

Si l'advocat intervinent pel Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut percep els honoraris derivats de la
concessió de la venia, ha de comunicar-ho al Col·legi i ha de retornar les quantitats que, arribat el cas, hagi
percebut dels fons públics, d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

Títol V

Règim disciplinari

Article 40

La facultat disciplinària s'exerceix de conformitat amb la normativa reguladora dels col·legis professionals i la
resta de legislació aplicable, i amb plena adequació a qualsevol text legal o reglamentari que sigui d'aplicació
per als col·legis d'advocats. La tipificació i sanció de les infraccions previstes en el present Reglament s'ha
d'adequar plenament al procediment i les especificitats previstes en aquesta normativa reguladora de l'exercici
professional i del règim disciplinari de la professió de l'advocacia.

L'inici de diligències informatives es podrà acordar a instància de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència
al Detingut, que posarà en coneixement de la Comissió de Deontologia el/s fet/s infractor/s perquè, si escau,
elevi a la Junta de Govern l'acord d'incoació de l'oportú expedient.

Igualment, i en funció de la naturalesa o gravetat de la infracció, la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència
al Detingut podrà instar a la Comissió de Deontologia del Col·legi, al moment que s'incoï l'expedient o durant la
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seva tramitació, l'adopció de les mesures cautelars que consideri necessàries per assegurar l'eficàcia de la
resolució final que pugui recaure. En el cas que la mesura cautelar consisteixi en la suspensió del servei,
aquesta no podrà superar el termini de sis mesos.

 

Article 41

A banda de les infraccions o faltes establertes en les normes invocades, són infraccions sancionables com a
faltes molt greus:

1. La percepció d'honoraris, drets o beneficis econòmics amb càrrec als clients designats pel torn d'ofici i
d'assistència al detingut, sense tenir-hi dret.

2. Falsejar, per qualsevol mitjà, les dades justificatives de les actuacions presentades per al seu cobrament
amb càrrec a la partida de torn d'ofici i assistència al detingut.

3. Delegar sistemàticament en un altre company l'encàrrec dels assumptes assignats pel torn d'ofici i/o
assistència al detingut.

4. Reclamar el cobrament d'actuacions indegudament realitzades o que no s'hagin dut a terme.

5. El falsejament en les dades del qüestionari que s'ha d'emplenar per a la incorporació al servei del torn d'ofici
i d'assistència al detingut.

6. L'ocultació d'alguna causa d'incompatibilitat per accedir o romandre adscrit en el servei del torn d'ofici i
d'assistència al detingut.

7. La reiteració de dues infraccions greus.

8. La no assistència injustificada a les sessions formatives obligatòries.

Són infraccions greus:

1. No comparèixer al jutjat o dependències policials per assistir les persones per a la defensa de les quals hagi
estat designat, a excepció d'avís o causa justificats.

2. No realitzar l'encàrrec dels assumptes assignats pel torn d'ofici i/o assistència al detingut.

3. No restar localitzable o no prestar el servei de guàrdia per al qual s'ha estat designat.

4. L'absència de la comunicació i de la devolució de les quantitats que, en el seu cas, s'hagin percebut amb
càrrec als fons públics, tant en el cas que estableix l'article 39, paràgraf segon, d'aquest Reglament, com per
la percepció de les costes judicials.

5. La cessió o substitució reiterada o sistemàtica de les guàrdies, assistències o qualsevol altra actuació en seu
policial o judicial.

6. La reiteració de dues infraccions lleus.

És infracció lleu:

1. No comunicar al Col·legi les cessions o canvis de guàrdia dins del termini establert en aquest Reglament.

2. Qualsevol altra infracció del present Reglament que no estigui tipificada com a molt greu o greu.

 

Article 42

Les infraccions han de ser sancionades per la Junta de Govern, segons les previsions de la normativa col·legial i
d'acord amb el procediment disciplinari establert.

1. Les infraccions molt greus poden ser objecte de les següents sancions:

a) Separació del Servei durant un temps no inferior a 3 mesos i que no superi els 2 anys.

b) Multa d'entre 5.001 euros i 50.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ser objecte de les següents sancions:

a) Separació del Servei durant un temps no superior a 3 mesos.
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b) Multa d'entre 1.001 euros i 5.000 euros.

3. Les infraccions lleus poden ser objecte d'una amonestació, consistent en advertiment per escrit.

Títol VI

La Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut

Article 43

Concepte

La Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut té com a funció, per delegació de la Junta de Govern
del Col·legi d'Advocats de Sabadell, la direcció, organització, control i coordinació de la prestació de
l'assistència jurídica gratuïta i del servei de defensa d'ofici i assistència al detingut, sense perjudici de les
facultats que legalment i/o estatutàriament corresponguin a la Junta de Govern.

Article 44

Composició

La Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut està composta per un nombre mínim de 4 membres,
que es determina segons les necessitats per al seu correcte funcionament i el compliment de les seves
competències. En qualsevol cas, almenys un membre de la Comissió ha de pertànyer a la Junta de Govern.

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Sabadell designa el cinquanta per cent dels membres de la
Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut. L'altre cinquanta per cent ha de ser escollit en
Assemblea, mitjançant votació dels lletrats inscrits en el servei de torn de defensa d'ofici i assistència al
detingut, sempre que estigui consignat aquest assumpte dins de l'ordre del dia de la convocatòria. L'elecció
dels membres elegits en Assemblea ha de ser ratificada per la Junta de Govern. Si no hi hagués candidats per
ser elegits en Assemblea, la resta de membres han de ser escollits per la Junta de Govern.

La presidència de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut serà elegida per la Junta de Govern,
d'entre els membres d'aquella.

 

Article 45

Requisits per ser membre de la Comissió

Els membres de la Comissió han de reunir els següents requisits:

1. Estar inscrit en qualsevol dels torns del Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut, un mínim de dos
anys, abans de ser elegits.

2. No haver estat objecte de sanció disciplinària no cancel·lada o susceptible de cancel·lació.

 

Article 46

Funcions

1. Proposar a la Junta de Govern l'admissió o denegació de l'accés al torn d'ofici de les sol·licituds que es
formulin, previ examen del compliment dels requisits que preveu l'article 5 d'aquest Reglament.

2. Informar la Junta de Govern sobre les incidències en el Torn d'Ofici, quan la matèria hagi estat delegada per
l'esmentada Junta.

3. Informar i remetre a la Comissió de Deontologia les queixes que es produeixin, per tal d'incoar els
expedients sancionadors que siguin procedents, així com evacuar els informes que aquesta demani.
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4. El seguiment puntual del servei de torn d'ofici, l'organització i control del repartiment d'assumptes, informant
la Junta de Govern i proposant les mesures necessàries per al seu correcte funcionament i assessorant-la en
totes aquelles qüestions que li siguin requerides, així com dictar totes les resolucions que, per delegació de la
Junta de Govern, li siguin encomanades en aquesta matèria.

5. Prestar l'atenció deguda a les qüestions que afecten el servei de defensa d'ofici.

6. Establir criteris per a la tramitació de l'assistència jurídica gratuïta i l'organització dels torns de guàrdia.

7. El control dels assumptes designats i de les assistències prestades, remunerables a càrrec dels fons de
retribució del servei de defensa d'ofici i assistència al detingut.

8. Emetre circulars i notes informatives per tal de millorar el funcionament del servei i comunicar les mateixes
a la Junta de Govern.

9. Elaborar les seves pròpies normes de funcionament intern i també el règim disciplinari, de conformitat amb
els articles 40 i següents d'aquest Reglament.

10. Elevar a la Junta de Govern les sol·licituds de baixa, cessament voluntari i excedència temporal.

11. Proposar i supervisar el repartiment o distribució de les assignacions públiques percebudes com a retribució
del Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut, i també les sol·licituds de retribucions extraordinàries per
raó del torn especial o dels serveis especialment complexos que presentin els lletrats, informant de tot això a
la Junta de Govern perquè, si escau, ho elevi a l'organisme corresponent.

12. Redactar i proposar a la Junta de Govern l'aprovació del Reglament del Servei de Defensa d'Ofici i
d'Assistència al Detingut, les seves modificacions i les normes necessàries per a la seva aplicació.

13. Convocar els col·legiats adscrits al torn a les assemblees i reunions necessàries per informar i tractar les
qüestions d'interès general afectes al servei de defensa d'ofici de les quals tingui coneixement la Comissió.
Aquestes reunions poden ser convocades a iniciativa de la Comissió, de la Junta de Govern o mitjançant una
sol·licitud de convocatòria en que s'incloguin els temes de l'ordre del dia a debatre, subscrita pel quinze per
cent dels advocats inscrits en el Servei de Defensa d'Ofici i Assistència al Detingut.

14. Coordinar amb altres organismes i/o institucions públiques les mesures conduents a millorar el servei.

15. Promoure la formació continuada i l'especialització dels advocats adscrits al servei, en coordinació amb la
Comissió de Formació.

16. Totes aquelles funcions que li atribueixi el present Reglament o la Junta de Govern.

 

Article 47

Durada i Remoció dels càrrecs

Els càrrecs de la Comissió són de caràcter gratuït i no retribuït.

La durada en el càrrec dels membres elegits en Assemblea pels integrants del Servei de Defensa d'Ofici i
Assistència al Detingut és de tres anys, i poden ser reelegits. Aquests membres poden ser remoguts de les
seves funcions per decisió dels col·legiats adscrits al servei, mitjançant una reunió convocada a l'efecte que
haurà de comptar amb una assistència mínima d'una quarta part dels col·legiats pertanyents a aquest servei. A
més a més, els col·legiats que hagin promogut la remoció d'algun/s membre/s de la Comissió, han de proposar
el candidat/s que, en el cas que sigui/n elegit/s, ocuparà/n el càrrec del/s membre/s de la Comissió remogut/s.

Els membres de la Comissió nomenats directament per la Junta de Govern poden ser rellevats dels seus
càrrecs per la mateixa Junta.

 

Article 48

Funcionament

La Comissió es reuneix periòdicament per resoldre i debatre els assumptes de la seva competència. La
inassistència injustificada a tres reunions consecutives o cinc de no consecutives en el període d'un any, així
com la falta d'atenció de les obligacions que estableixi la Comissió, comportaran el cessament immediat com a
membre de la Comissió i la consegüent nova elecció o designació, segons el cas. En el supòsit que la Comissió
acordi aquest cessament, ho elevarà a la Junta de Govern del Col·legi per tal que hi prengui la decisió
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oportuna.

Tots els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria i, en el cas d'empat, la presidència tindrà el vot de
qualitat.

Els membres resten obligats a guardar i respectar el secret dels debats i deliberacions de la Comissió.

Disposicions addicionals

Primera

La Junta de Govern ha de dictar les normes necessàries per a l'execució, aclariment, interpretació i modificació
d'aquest Reglament, previ informe de la Comissió de Defensa d'Ofici i d'Assistència al Detingut.

Segona

La Junta de Govern podrà establir l'obligatorietat del Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut per a tots
els col·legiats exercents del Col·legi d'Advocats de Sabadell, quan el nombre d'inscrits a l'esmentat servei no
permeti atendre'l amb les garanties suficients.

Tercera

En el cas d'implantar-se l'obligatorietat prevista a la disposició anterior, s'hauran de modificar, d'acord amb el
procediment previst als articles 68, 70 i 71 dels Estatuts col·legials, els articles 3 i 5 d'aquest Reglament i
l'article 31 en els que s'hi afegiran les següents causes de renúncia:

1. La impossibilitat acreditada de prestar el servei per vinculació professional exclusiva.

2. Tenir més de 65 anys d'edat.

Quarta

El Col·legi d'Advocats de Sabadell es compromet a realitzar els cursos necessaris per a l'accés als torns
especials, en els termes que estableixi el Consell de l'Advocacia Catalana.

Disposicions transitòries

Primera

Es mantindran les condicions d'accés al Torn d'Ofici previstes en el Reglament aprovat per l'Assemblea de
col·legiats en Junta General Extraordinària del 30 de gener de 2002, en la seva última redacció:

a) Als advocats que hagin sol·licitat la seva incorporació al servei abans de l'entrada en vigor d'aquest
Reglament.

b) Als advocats que acreditin haver obtingut el Diploma d'Aptitud Professional lliurat pel Consell dels Il·lustres
Col·legis d'Advocats de Catalunya i/o pel Consejo General de la Abogacía Española en el termini dels dos anys
immediatament anteriors a la sol·licitud d'incorporació al servei, sempre que presentin l'esmentada sol·licitud
abans del dia 1 de gener de 2015.

c) Als advocats que hagin comunicat la passantia abans de l'entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30
d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals, o d'aquest Reglament.
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Segona

Els advocats inscrits en el Servei del Torn d'Ofici i d'Assistència al Detingut al moment d'entrada en vigor
d'aquest Reglament no es veuran afectats pel que disposen els articles 5.1, a) i 5.2.

Tercera

A les sol·licituds d'alta en el torn d'ofici presentades davant del Col·legi de Advocats de Sabadell abans de
l'entrada en vigor d'aquest Reglament els serà d'aplicació la normativa anterior.

Disposició derogatòria única

El present Reglament deroga l'anterior, amb les modificacions que s'hi hagin realitzat, així com qualsevol altre
acord i instrucció de caràcter col·legial, d'igual o inferior rang, que el contravingui.

Disposicions finals

Primera

Les referències en aquest Reglament a qualsevol càrrec, professió o funció s'han fet, per a una major
simplicitat, només en sentit genèric i, per tant, abasten tant la forma femenina com la masculina, sens
perjudici que cada càrrec, professió o funció es pugui expressar particularment en masculí o femení, segons
correspongui.

Segona

Aquest Reglament s'edita en dues versions oficials, una en llengua catalana i una altra en llengua castellana.
En el cas de divergència o contradicció, preval el text en català.

Tercera

Aquest Reglament ha estat aprovat per la Junta de Govern de 29 d'octubre de 2013, i serà vigent l'endemà de
la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(14.176.038)
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