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ANUNCIS DIVERSOS
IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE MANRESA
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament del torn d'ofici.
En la Junta de General Extraordinària celebrada el dia 18 de desembre passat, es va aprovar definitivament el
Reglament del Torn d’Ofici, ja que cap Procurador col·legiat a Manresa, va fer cap esmena a l’esborrany
presentat, per la qual cosa es procedeix al seu anuncia i publicació al DOGC.

Manresa, 4 de març de 2015

Esther Ramos Montero
Secretària

Vist i plau,
Ester Garcia Clavel
Degana

REGLAMENT DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA I DEL TORN D’ OFICI DE L’ IL.LUSTRE
COL.LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE MANRESA
Aprovat per la Junta de Govern el 10-01-11.

PREÀMBUL
L'article 24 de la Constitució consagra el Dret fonamental de qualsevol persona a obtenir la tutela judicial
efectiva per part de Jutges i Tribunals sense que, en cap cas, es pugui causar indefensió, i així mateix el seu
art. 119 disposa que” La justícia serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte dels qui
acreditin insuficiència de recursos per a litigar.”
El desenvolupament d’aquests preceptes constitucionals s’efectua amb la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d’Assistència Jurídica Gratuïta, que regula aquest dret i el procediment per al seu reconeixement i efectivitat, a
fi de garantir l’accés a la Justícia en condicions d’igualtat a tots els ciutadans. Així mateix, amb el Reial Decret
996/2003, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta i, a nivell tant estatal
com autonòmic, amb l'Ordre del Ministeri de Justícia de 3 de juny de 1997, en virtut del qual s’estableixen els
requisits mínims de formació i especialització necessaris per a prestar els serveis d'assistència jurídica gratuïta
i, amb el Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, regulació
del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i subvenció per a les actuacions
professionals dels advocats i procuradors a Catalunya.
La plasmació del dret constitucional descansa també sobre el treball dels Col.legis professionals, i
concretament, la Llei 1/1996, de 10 de gener ,dins el capitol III sobre organització dels serveis de
representació gratuïtes, encomena als col.legis de procuradors, a través de les seves juntes de govern, la
funció de regular i organitzar el servei d’Assistència Jurídica Gratuïta, garantint, en tot cas, la seva prestació
continuada i atenent als criteris de funcionalitat i d'eficiència dels fons públics posats a la seva disposició.
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El que precedeix s'ha de posar en relació amb la recent transposició al nostre ordenament jurídic de la
Directiva 123/2006/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis
en el mercat interior (Directiva de Serveis), mitjançant les lleis 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés a
les activitats de serveis i el seu exercici i 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, així com el Decret
legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/12/ CE, i
han quedat derogats “els estatuts de corporacions professionals o altres normes internes col·legials que s'hi
oposin”.
Si bé la Directiva 123/2006/CE no afecta a l’exercici dels drets fonamentals, segons estableix en el seu article
1.7, la regulació col.legial del Servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici continguda en el present
reglament trasllada el règim de llibertat d’accés a la professió i el seu lliure exercici en tot el territori espanyol,
sota el respecte a les normes imperatives de no discriminació, atenent a la raó imperiosa d’interès general de
garantir l’adequada satisfacció del dret fonamental a la tutela judicial efectiva de totes les persones, i de forma
proporcionada, alhora que a l’objectiu pretés amb el seu establiment no s’hi pot arribar mitjançant una mesura
menys restrictiva.
El present reglament incorpora la novetat d’establir la voluntarietat de l’adscripció al servei, que deixa de ser
obligatòria i passa a ser voluntària per a tots els procuradors del Col.legi de Manresa.
I no obstant això, i tal com es preveu a l'article 2 del Reglament, la Junta de Govern, en exercici de la potestat
d'organització del servei que li atribueix l’article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, establirà l'obligatorietat
de l'adscripció al servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici quan el nombre d'inscrits en el servei
no permeti garantir la seva prestació en les condicions legalment establertes.
Igualment, es configura, com fins ara, l’organització del servei sobre la base de confecció de llistes per partits
judicials, i s’estableix de forma clara la no obligació del designat d’actuar en virtud de la designació feta pel
Col.legi fora de l'àmbit territorial col·legial, on la concreta regulació, gestió i control no és competència del
Col.legi de Manresa.
Sobre la base de tot l’anterior, la Junta de Govern ha aprovat el present Reglament:

Títol I - Àmbit d’aplicació

Article 1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.
La Junta de Govern a través d'aquest Reglament estableix les normes per a l'organització i funcionament del
servei de Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici en l'àmbit del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Manresa.

Títol II - Accés, Permanència i Especialitats del Servei

Article 2.- CONDICIONS GENERALS.
1.- La Junta de Govern, mitjançant el present Reglament, estableix un torn per a designar procurador en
qualsevol de les ordres i instàncies jurisdiccionals de l’àmbit territorial del Col.legi de Manresa a les quals tingui
dret a litigar gratuïtament l’interessat o sol.licitant, i a qui no designi procurador en aquells procediments en els
quals per Llei sigui preceptiva i inexcusable la seva intervenció professional.
S’entén com a interessat o sol·licitant d’assistència jurídica gratuita, les persones físiques o jurídiques
determinades a l’article 2 de la Llei 1/1996 de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta i a l'article 8 del
Decret 252/96 de 5 de juliol, del Departament de Justícia de la Generalitat.
2.- El servei de Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici tenen caràcter voluntari per a tots els col·legiats
que exerceixin al Col·legi de Procuradors de Manresa.
El col·legiat podrà prestar el servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici en qualsevol dels partits
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judicials de l’àmbit territorial del Col.legi de Procuradors de Manresa, havent-se d’inscriure prèviament,
mitjançant comunicació per escrit a la Secretaria del Col.legi.
No podran inscriure's en el servei de Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici els procuradors que no
pertanyin al Col·legi de Procuradors de Manresa.
Sense perjudici de l'anterior, la Junta de Govern, en exercici de les funcions de regulació i organització que li
atorga l’article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, establirà l'obligatorietat
d'adscripció al servei de Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici pels col.legiats que tinguin el seu domicili
únic o principal en un determinat partit judicial de l’àmbit terrritorial del col.legi, quan el nombre d’inscrits no
pugui garantir la seva prestació en aquéll partit judicial sota un règim de continuïtat, igualtat, neutralitat i
qualitat necessari per a l'adequada satisfacció del Dret fonamental a la tutela judicial efectiva dels ciutadans.
Amb independència de que el col.legiat es pugui donar de baixa en el moment que consideri oportú, a l’arribar
a l’edat de 67 anys, el Col.legi el donarà de baixa del servei, prèvia comunicació a l’interessat. D’aquesta
manera s’equipara amb la normativa aplicable al règim general.
3.- La Junta de Govern atendrà al que disposi l'òrgan plenari del Consell de Col·legis de Procuradors dels
Tribunals de Catalunya pel que fa a les normes de formació i especialització, així com als requisits
indispensables per a ser inclòs en el Servei de Representació Jurídica Gratuïta i del Torn d'Ofici, a tenor dels
disposat a l’article 25 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta i a l'article 15 del Decret 252/1996 del
Departament de Justícia de la Generalitat. Tot això, sens perjudici de les normes que en relació a aquesta
matèria pugui dictar la Junta de Govern del Col·legi.

Article 3.- DEURE DILIGÈNCIA.
El designat en la Assistència Jurídica de justícia gratuïta i del torn d'ofici haurà de complir fidelment amb els
deures i obligacions establerts pels estatuts, reglaments i normativa vigent.

Article 4.- EXTENSIÓ I ABAST DE LA DESIGNA D’ASSISTENCIA JURÍDICA GRATUÏTA I DEL TORN D'OFICI.
1 . L’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici haurà de portar-la a terme el mateix procurador durant tot el
procediment, però no podent-se utilitzar per a procediments diferents, amb l’excepció del que estableix l’art.8
del present reglament.
2 . L’abast i extensió de la designa emesa pel Col·legi de Procuradors de Manresa es refereix i empara
l’actuació professional del procurador designat únicament davant els òrgans jurisdiccionals de l’àmbit territorial
del Col.legi de Procuradors de Manresa.
3 . En el supòsit d'instàncies superiors o qüestions de competència a tramitar en òrgans jurisdiccionals
pertanyents a l'àmbit territorial d'altre Col·legi de Procuradors, serà precisa nova designa per part del Col·legi
de Procuradors corresponent.
4 . L'actuació del procurador finalitzarà amb l'oportuna citació a termini, essent recuperada la vigència de la
designa una vegada retornades les actuacions per l'òrgan judicial d'instància superior.

Article 5.- ESPECIALITATS DE LA REPRESENTACIÓ JURÍDICA DE JUSTÍCIA GRATUÏTA I DEL TORN D'OFICI EN
L'ÀMBIT PENAL.
1. La Assistència Jurídica d'ofici en l'àmbit penal inclou l'actuació del Procurador des del moment que sigui
designat fins al final de l'assumpte, excepte en aquells partits judicials que no tinguin Audiència Provincial o
Jutjat del Penal, finalitzant aleshores en el moment processal de la remissió de la causa per al seu
enjudiciament.
2. No obstant l’anterior, la designa es farà extensiva a la fase del Judici Oral si el Jutjat penal es troba situat en
l’àmbit territorial del Col.legi de Manresa, havent de comunicar el col·legiat al Col·legi l'assenyalament de la
vista oral o els altres tràmits processals que comportin una nova designa, mitjançant còpia de la resolució,
sent-li comptat un nou mòdul en els llistats corresponents.
3. Si el representat és el responsable civil subsidiari, es podrà sol·licitar l'oportuna provisió de fons, o si
s’escau, podrà instar la corresponent reclamació judicial del seu compte d'acord amb el que disposa l'article 34
de la L.E.C.
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Article 6.- ESPECIALITATS DE LA REPRESENTACIÓ JURÍDICA DE JUSTÍCIA GRATUÏTA I DEL TORN D'OFICI EN
L'ÀMBIT DE FAMÍLIA.
1. La Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici en l'àmbit de família inclou l'actuació del procurador en la
demanda principal, en les mesures provisionals o cautelars, en l'incident d'oposició i en la modificació d'efectes
de sentència.
Es comptabilitzen dos mòduls , un per la demanda principal i un altre per a les mesures provisionals o
cautelars.
2. Per a la modificació d'efectes de la sentència (separació, divorci, guarda i custòdia), servirà la mateixa
designa si es demana dins de l'any següent a la fermesa de la Sentència en primera instància, sent obligatori
dur el torn.
3. La Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici en un procediment de família inclou també l'actuació del
procurador en l'execució de la sentència provisional o definitiva, si es demana dins dels dos anys següents a la
sentència dictada en primera instància, comptabilitzant-se a aquests efectes un nou mòdul.
4. Es procedirà a designar nou procurador en els procediments d’execució de sentència que dimanen de
procediments matrimonials o de guarda i custòdia que foren tramitats de mutu acord o amb consentiment de
l’altre cònjuge, atès que no és possible actuar com Procurador d'un dels consorts en contra de l'altre, quan hi
ha hagut intervenció professional en un procediment de mutu acord..

Article 7.- ESPECIALITATS DE LA REPRESENTACIÓ JURÍDICA GRATUÏTA I DEL TORN D'OFICI EN L'ÀMBIT
CIVIL.
1. En els procediments d'incapacitat, s'inclourà la constitució de tutela, comptabilitzant-se un mòdul per a
cadascun.
Tots aquells judicis verbals o ordinaris que provinguin d'un monitori, així com les respectives execucions que
puguin originar-se, es comptabilitzaran com un nou torn, prèvia la justificació pertinent.
2. La Assistència Jurídica d'ofici en un procediment civil inclourà l'actuació del procurador en l'execució de
sentència provisional o definitiva, si es demana dins dels dos anys següents a la sentència dictada en primera
instància, comptabilitzant- se a tals efectes un nou mòdul.

Article 8.- ESPECIALITATS DE LA REPRESENTACIÓ JURÍDICA GRATUÏTA I DEL TORN D'OFICI EN L'ÀMBIT DE
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE.
El procurador designat pel torn especial de violència domèstica, creat a l'empara del Conveni de Col·laboració
signat en data 20 de febrer de 2001 entre el Departament de Justícia de la Generalitat i el Consell de Col·legis
de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, sobre l'assistència jurídica gratuïta a les persones que són víctimes
de maltractaments, i de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra
la Violència de Gènere, es farà càrrec de totes aquelles actuacions que dimanen de la situació de
maltractaments de la dona, i serà únic amb independència de l'ordre jurisdiccional, penal, família o civil, davant
el qual s’hagi d’actuar.

Títol III.- Organització del servei de Assistència Jurídica gratuïta i del Torn d'ofici

Article 9.- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL SERVEI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA I DEL TORN D'OFICI.
Dins de l’àmbit geogràfic del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa es constituiran, per a les
designes dels corresponents torns d’ofici, les següents demarcacions:
1) Berga: Que comprèn Berga.
2) Igualada: Que comprèn Igualada.
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3) Manresa: Que comprèn Manresa.
Tot això, sens perjudici de les modificacions que es reserva la Junta de Govern en ús de les seves facultats.

Article 10.- ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES.
1.La Assistència Jurídica Gratuïta d'ofici s’organitzarà diferenciant les següents matèries:
a) Penal
b) Família
c) Civil
d) Violència de Gènere
e) Contenciós-Administratiu
2. La Junta de Govern, mitjançant acord motivat, podrà crear, modificar o suprimir tant les matèries que en les
quals s’estructura el servei de Assistència Jurídica gratuïta i del torn d’ofici, com les demarcacions, atenent
sempre a la necessitat de millorar la prestació del mateix.

Article 11.- ORGANITZACIÓ DE LES LLISTES.
La Junta de Govern, o l'òrgan que aquesta determini, elaborarà un llistat anual dels torns per partits judicials,
en el qual constin, per ordre alfabètic, tots els Procuradors que, reunint els requisits establerts en els articles
anteriors, s’hi hagin adscrit. Aquest llistat estarà a la disposició dels procuradors col·legiats, a la Secretaria del
Col.legi i a les respectives delegacions territorials.

Article 12.- COMPENSACIÓ ECONÒMICA i ACREDITACIÓ DE L'ACTUACIÓ.
1. Els assumptes d’Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici que hagin estat designats pel col·legi seran
retribuïts a càrrec de les dotacions pressupostàries del Departament de Justícia de la Generalitat, de
conformitat amb els mòduls de compensació econòmica establerts anualment.
2. Tota actuació realitzada en designació del torn d'ofici haurà d'acreditar-se documentalment en el termini
d'un mes des de l’inici de l'actuació professional realitzada, tal com estableix l'article 25 del Decret 252/1996
de 5 de juliol, del Departament de Justícia.

Títol IV.- Exercici de l’Assistència Jurídica Gratuïta i del torn d'ofici

Article 13.- OBLIGACIONS DEL PROCURADOR.
El procurador té les següents obligacions:
a) Aquells deures específics que imposin les lleis i altres preceptes processals vigents.
b) Les contemplades en la normativa estatutària vigent.
c) Les contemplades als articles 31 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta i 16 del
Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del
procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions
professionals d'Advocats i Procuradors; i en altres decrets, normes i acords vigents.
d) El procurador que sol·liciti causar baixa en el servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, estarà
obligat a finalitzar els procediments en tràmit.

Article 14.- CADUCITAT DE LES DESIGNES.
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1. Les designes penals no caduquen.
2. Pel que fa a la resta de designes, el procurador designat no estarà obligat a iniciar l’actuació una vegada
transcorregut el termini de 6 mesos des de l’emissió de la designa.
3.La vigència de la designa en procediment amb sentència finalitzarà als dos anys des de la seva fermesa,
sense cap actuació processal.

Article 15- PARITAT.
Sempre que es sol·liciti i s’obtingui el reconeixement del dret a litigar gratuïtament a través del corresponent
procediment, la defensa i assistència jurídica gratuïta s’hauran d’assignar, necessàriament, a un Advocat i
Procurador del Torn d'Ofici, no sent admissible la pretensió de litigar per mitjà d’un Advocat lliurement triat i
un Procurador d’ofici, o l’inrevés, tret que els professionals de lliure elecció renunciïn expressament, davant el
client i davant el Col·legi, a percebre els seus honoraris, en compliment del disposat a l’article 27 de la Llei
1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta i a l’article 20 del Decret 252/96 de 5 de juliol del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Article 16- PAGAMENT D’HONORARIS AL PROCURADOR.
1. La designa d’un procurador del Torn d’Ofici no eximeix a les persones físiques de satisfer els seus honoraris,
quedant en suspens aquesta obligació de pagament mentre es tramita i es resol el reconeixement del dret a
litigar gratuïtament, si s’escau.
2. En aquells casos en que no sigui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta, i en aquells que es sigui
declarat solvent dins de l'ordre jurisdiccional penal, el procurador tindrà dret a cobrar els drets i avenços des
del moment que porti a terme alguna actuació professional, podent instar el corresponent expedient
d’habilitació de fons o, si s’escau, de jura de comptes, a tenor del que disposa la LEC; de la mateixa manera,
el procurador designat d’ofici té l’obligació de comunicar aquesta circumstància al Col.legi i no tindrà dret a
percebre la subvenció a càrrec de la Generalitat i, si l’hagués rebut, haurà de reintegrar-la al Col·legi.
3. L'obligació de devolució prevista en el paràgraf anterior quedarà en suspens mentre el procurador no hagi
cobrat la seva minuta.
4. La Junta de Govern, en ús de les seves facultats i amb l’objectiu de fer efectiu el contingut del present
article, podrà demanar a les persones físiques la informació necessària per a comprovar el pagament o
cobrament indegut de drets.

Article 17- RENÚNCIA A LES DESIGNES.
1. Una vegada efectuada la designa del torn d’ofici, la assistència jurídica gratuïta és irrenunciable, excepte si
concorre algun dels següents supòsits d’abstenció:
a) Parentiu de consanguinitat o d’afinitat dins del 4rt grau civil amb la part sol·licitant o amb la part
contrària.
b) Parentiu de consanguinitat o d’afinitat dins del 2n grau amb el procurador de la part contrària, o bé amb el
Jutge, o Magistrat, o el secretari, oficials, auxiliars o agents judicials.
c) Haver representat a alguna de les parts.
d) Per conflicte d’interessos o per salvaguarda del secret professional.
e) Acreditar suficientment no poder fer-se càrrec de la assistència jurídica gratuïta per raó de salut. En aquest
cas, la renúncia comportarà la baixa automàtica del torn durant el temps que duri la seva malaltia.
f) Incompatibilitat amb l’assumpte o amb la assistència de l’assumpte per haver-se trencat la relació de
confiança amb l'advocat i/o el representat.
g) Per conflicte d'interessos entre els seus representats, en el cas de procuradors associats o que comparteixen
serveis.
h) Per qualsevol altra causa extraordinària.
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Els supòsits a) i b) s'entendran també respecte als parents de persones que, implicades com part o com
Procurador en un mateix procediment, es trobin unides per un vincle afectiu d'analogia significativa al
matrimoni.
2. La renúncia haurà de comunicar-se per escrit a la Secretaria del Col.legi o de les seves delegacions
territorials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Única.- La Junta de Govern, en ús de les facultats que li confereix l'art. 22 Llei 1/1996, de 10 de gener,
d'assistència jurídica gratuïta, podrà dictar les normes complementàries del present Reglament que consideri
oportunes, o bé adoptar, de manera motivada i en aplicació del present Reglament, els acords que consideri
necessaris per a garantir la prestació del servei de Assistència Jurídica gratuïta i del torn d'ofici sota un règim
de continuïtat, igualtat, neutralitat i qualitat necessari per a l'adequada satisfacció del Dret a la tutela judicial
efectiva de totes les persones.

DISPOSICIO TRANSITÒRIA.

Els col·legiats hauran de comunicar per escrit al Col.legi en el termini de quinze dies des de l’entrada en vigor
del present Reglament, els partits judicials en els que desitgen inscriure’ns en el servei d’assistència jurídica
gratuïta i del torn d’ofici.
No obstant el disposat en l’apartat anterior, les designes que s´ hagin efectuat amb anterioritat a la entrada
en vigor del present Reglament continuaran sent obligatòries.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Única.- Queden derogades aquelles normes o acords que s'oposin al present Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL.

Única.- Aquest Reglament entrarà en vigor transcorregut un mes des de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
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