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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/2076/2013, de 19 de setembre, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals
de la Generalitat de Catalunya el Reglament del torn d’ofici i assistència al detingut del Col·legi d’Advocats
de Vic.
Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi
d’Advocats de Vic 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 27 de febrer de 2013, del qual resulta que en data 5 d’abril 2013
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 la Junta General Ordinària i Extraordinària de 19 de
desembre de 2012;
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/2394/2004, de 7 de setembre (DOGC núm. 4218, de 14.9.2004);
Vist que el text del Reglament del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de Vic de
s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi
d’Advocats de Vic 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 setembre de 2013

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
Reglament del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de Vic
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Preàmbul

Els col·legis d'Advocats han garantit sempre un sistema de defensa als ciutadans a qui, per manca de recursos
econòmics, no era possible l'accés als òrgans judicials. Amb els anys aquesta funció que els col·legis d'Advocats
havien assumit de forma voluntària va erigir-se en un dret fonamental reconegut en l'article 24 de la
Constitució, el qual va ser desenvolupat per la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
L'article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, delega en els col·legis d'advocats,
a través de les juntes de govern, la regulació i organització dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, a fi de
garantir-ne la prestació continuada amb criteris de funcionalitat i eficiència.
Dins l'àmbit del Col·legi d'Advocats de Vic, es van aprovar unes primeres normes de funcionament del torn
d'ofici i assistència jurídica gratuïta l'any 1996 i posteriorment les mateixes normes van ser modificades l'any
2000. Tenint en compte el temps transcorregut, i les modificacions legislatives que hi ha hagut des d'aquell
moment, tant pel que fa a les modificacions que ha sofert la mateixa Llei 1/1996, de 10 de gener i el seu
reglament, com la publicació de diverses normes que incideixen en el servei, així la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals o la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de
reforma de la legislació processal, ha comportat la necessitat que s'adeqüessin les normes que regulen el
funcionament del Torn d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d'Advocats de Vic, de la qual cosa ha
resultat el present Reglament del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic.
El nou Reglament del Torn d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta s'estructura en vuit capítols, dues disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final, que recullen les noves realitats esdevingudes en
els darrers temps, com pot ser la regulació del Servei d'Orientació Jurídica, que desenvolupa de manera més
exhaustiva i detallada aspectes del funcionament que anteriorment podien ser poc clars o específics. Ens
trobem davant una matèria que necessita ser adequada constantment a les circumstàncies concurrents en cada
moment, per tal de garantir una efectivitat real del dret de defensa en l'àmbit de la justícia gratuïta. Aquest
Reglament doncs, permet completar-ne el desenvolupament mitjançant acords de la Junta de Govern, a fi
d'obtenir una regulació dinàmica i flexible que en faci efectiva l'aplicació, tenint en compte les necessitats
concretes que es puguin anar originant en el futur.
En conclusió, per la importància que adquireix el Torn d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta, com a dret
fonamental, que el converteix en una tasca corporativa d'alta responsabilitat social. A més, com que és alhora
un dret i un deure per al col·lectiu d'advocats, i atenent les necessitats legals, socials i jurídiques que exigeixen
un funcionament correcte de la justícia gratuïta, la qual cosa dóna així una resposta al mandat constitucional,
la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic, acorda l'aprovació del Reglament següent.

Capítol I
Normes generals

Article 1
Objecte i àmbit
El present reglament té per objecte l'organització i funcionament del Servei del Torn d'Ofici i Assistència
Jurídica Gratuïta en l'àmbit de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic. I determina les competències que la Junta
de Govern delega a la Comissió del Torn d'Ofici.

Article 2
Organització
La Junta de Govern organitza el Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut de forma objectiva, equitativa i
eficient, a fi de garantir cada moment la màxima eficàcia del Servei tenint en compte les especialitats
jurídiques pertinents i les necessitats pròpies de la demarcació territorial, així com el nombre de lletrats
adscrits.
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Article 3
Competències de la Junta de Govern
La Junta de Govern pot desenvolupar aquest Reglament i dictar els criteris generals d'interpretació o aplicació
concreta de les normes i d'adaptació a les noves situacions que es puguin plantejar mitjançant els acords que
siguin necessaris.

Capítol II
Adscripció al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut

Article 4
Caràcter voluntari
1. La incorporació al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut té caràcter voluntari, i es poden integrar al
torn o torns els col·legiats residents i en exercici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic que estiguin al corrent
de les seves obligacions col·legials, en el ple exercici dels seus drets i amb la capacitat funcional per a l'exercici
de la defensa d'ofici, a més de reunir els requisits exigits segons la normativa vigent.
2. La Junta de Govern, amb un acord motivat, pot imposar l'obligatorietat del Servei a tots els col·legiats o a
una part, per concórrer circumstàncies i necessitats que així ho facin necessari per garantir la prestació del
Servei.

Article 5
Requisits d’accés
1. Amb caràcter general, i sens perjudici del que estableixi el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya i la normativa vigent que s'ha d'aplicar obligatòriament, per inscriure's al Servei del Torn d'Ofici i
Assistència al Detingut, és necessari reunir els requisits següents:
a) Estar col·legiat en exercici i resident a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic.
b) Tenir despatx obert a la demarcació territorial del Col·legi.
c) No incórrer en la causa d'incompatibilitat, continguda en l'article 7 del present Reglament.
d) Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
e) No estar subjecte a cap sanció disciplinària o mesura cautelar.
f) No tenir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l'exercici
de l'advocacia.
g) Haver exercit un mínim de tres anys la professió abans de la seva incorporació.
h) Estar en possessió del curs homologat de l'Escola de Pràctica Jurídica o del Màster d'accés a la professió.
i) Disposar dels cursos d'especialització per inscriure's a les matèries que així s'estableixi legalment i
reglamentàriament.
Excepcionalment, la Junta de Govern pot dispensar de forma motivada el compliment del requisit establert en
la lletra h) anterior si concorren en el sol·licitant circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la
prestació del servei. La Comissió del Torn d'Ofici ha de valorar els mèrits i les circumstàncies al·legades, i pot
sol·licitar l'aportació dels antecedents que consideri convenients, elaborant una proposta que elevarà a la Junta
de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic.
2. La Junta de Govern, en relació amb els torns especials que es puguin crear en un futur, pot establir els
requisits específics que consideri convenients amb la finalitat d'acomplir l'obligació de millorar la prestació del
Servei.
3. Els advocats procedents d'altres Col·legis han d'acreditar, mitjançant una certificació, que no tenen cap
sanció vigent i el període durant el qual han estat donats d'alta en el Torn d'Ofici.
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Article 6
Sol·licitud d'incorporació
Les persones interessades han de sol·licitar l'ingrés al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, en les
matèries que ho desitgin, mitjançant una instància dirigida a la Junta de Govern, en la qual acreditin
l'acompliment dels requisits per ser admesos i en la qual facilitin l'adreça professional, el fax i l'adreça
electrònica als efectes de notificacions.
La Comissió del Torn d'Ofici ha d'examinar la sol·licitud d'incorporació a fi de comprovar el compliment dels
requisits d'accés i ha d'elevar la proposta a la Junta de Govern, que admet o denega l'alta.

Article 7
Condicions generals de permanència al torn
1. Els advocats, mentre estiguin adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, han de mantenir i
complir els requisits pertinents que es requereixen pera inscriure-s'hi.
2. Atès el caràcter públic del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, que gestiona el Col·legi
d'Advocats, s'ha de mantenir l'aptitud i competència professional a fi de garantir la bona prestació del Servei.
Per aquest motiu, si durant la permanència d'adscripció al Servei es té coneixement o es constata la manca de
compliment dels requisits per romandre adscrit o l'aptitud per portar-lo a terme, l'advocat disposa de quinze
dies per acreditar el compliment dels requisits o regularitzar la seva situació, transcorregut aquest termini la
Comissió del Torn d'Ofici ha d'elevar la proposta la Junta de Govern, que pot acordar la baixa automàtica del
Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut.
3. L'advocat adscrit al torn d'ofici ha de tenir un despatx obert dins la demarcació territorial de l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Vic i estar localitzable i disponible per prestar el Servei del Torn d'Ofici i Assistència al
Detingut. Qualsevol canvi que afecti les dades de localització l’ha de comunicar oportunament a la Secretaria
del Col·legi.
4. Per a la permanència al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, és obligatòria una formació
continuada amb la freqüència i modalitat que determini la Junta de Govern a proposta de la Comissió del Torn
d'Ofici.

Article 8
Incompatibilitats per a la incorporació al Servei del Torn d'Ofici
1. No poden prestar el Servei del Torn d'Ofici:
a) El personal al servei de l'Administració Pública.
b) Els advocats que treballin en empreses o entitats privades sotmesos a un horari que els impedeixi
desenvolupar correctament les seves obligacions al Servei del Torn d'Ofici.
c) Els advocats que desenvolupin serveis o activitats en entitats públiques o privades que puguin resultar
incompatibles amb la dedicació i la independència en l'atenció al justiciable.
d) Els advocats adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut en d'altres Col·legis d'Advocats.
e) Els advocats que hagin estat exclosos del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut per resolució ferma
de la Junta de Govern en expedient sancionador fins passat el termini previst en la resolució.
f) Els càrrecs electes amb dedicació exclusiva.
2. En els supòsits a), b) i c), per poder declarar la compatibilitat, s'exigeix una certificació de les empreses,
entitats i corporacions o administracions afectades en la qual consti que l'advocat gaudeix de disponibilitat
preferent en el seu horari laboral per desenvolupar correctament i amb independència les seves obligacions al
Torn d'Ofici i Assistència al Detingut.
3. Quan esdevingui una incompatibilitat o la Comissió del Torn d'Ofici en tingui coneixement de I' existència, es
donarà a l'advocat un termini de quinze dies hàbils per regularitzar la seva situació, després del qual, si no s'ha
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resolt la situació se'l dóna de baixa automàticament del torn o torns fins que no acrediti el restabliment de la
situació.

Capítol III
Organització del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut

Article 9
Organització
El Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut és organitzat per la Junta de Govern en funció de les
necessitats pròpies de l'àmbit de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic, per a garantir-ne el bon funcionament.
La Junta de Govern pot crear, modificar, eliminar, dividir o fusionar algun o alguns dels torns establerts segons
les matèries. Qualsevol canvi ha de ser notificat als advocats incorporats al Servei del Torn d'Ofici i Assistència
al Detingut de manera prèvia a la implantació.

Article 10
Organització del torn per matèries i especialitats
1. El Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut es divideix en:
a) Torn civil.
b) Torn penal.
c) Torns d'ofici especials:
Menors.
Estrangeria.
Violència de gènere.
Torn del jurat o temes penals de complexitat especial.
d) Servei de guàrdia.
2. Els torns especials de menors, estrangeria, violència de gènere o els que es puguin crear i ho siguin
necessaris comporten l'obligatorietat de la prestació del servei de guàrdia.

Article 11
Repartiment de les matèries
1. En el torn civil s'inclouen els assumptes que siguin competència dels jutjats de primera instància, les sales
civil de l'Audiència Provincial i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2. En el torn penal s'inclouen els assumptes penals en general, competència dels jutjats d'instrucció, jutjats
penals i de les sales penals de l'Audiència Provincial i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La incorporació a aquest torn comporta la inclusió en el servei de guàrdia.
3. Torn del jurat o penal d'especial complexitat: s'inclouen en aquest torn els assumptes que tramiti el Tribunal
del Jurat o que la pena interessada per l'acusació pugui ser superior a sis anys.
Perquè correspongui la designació l'advocat haurà d'haver exercit un mínim de deu anys.
4. Torn de menors: s'inclouen en aquest torn els procediments específics que hagin de conèixer els òrgans
judicials de jurisdicció de menors. Inclou la defensa del menor i, si s'escau, dels pares en relació amb la
reclamació de responsabilitat civil, excepte quan hi hagi algun tipus de conflicte d'interessos; en aquest cas
l'advocat designat ha de comunicar la situació per tal que es procedeixi a una nova designa pels pares o per
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cada progenitor.
La incorporació a aquest torn comportarà la inclusió en el servei de guàrdia.
És necessari per donar-se d'alta haver superat el curs específic de formació en la matèria.
5. Torn d'estrangeria: s'inclouen en aquest torn els procediments relacionats amb matèria d'estrangeria,
expulsió, denegació d'entrada, asil i els que se'n puguin derivar, i els temes de torn penal quan hi hagi una
situació d'irregularitat que pugui comportar l'inici dels tràmits propis d'estrangeria.
La incorporació a aquest torn comportarà la inclusió en el servei de guàrdia.
És necessari per donar-se d'alta haver superat el curs específic de formació en la matèria.
6. Violència de gènere: s'inclouen en aquest torn els assumptes que facin referència a la defensa de víctimes
de violència contra la dona segons la redacció de la Llei orgànica 1/2004 que regula la matèria. La designació
comporta la defensa de la víctima en els procediments penals que hagin d'iniciar-se durant un període de dos
anys i la defensa dels procediments civils de família relacionats amb la situació de violència de gènere, sense
que això, exclogui la sol·licitud corresponent i tramitació del reconeixement del benefici d'assistència jurídica
gratuïta.
La incorporació a aquest torn comporta la inclusió en el servei de guàrdia.
És necessari per donar-se d'alta haver superat el curs específic de formació en la matèria.
7. El servei de guàrdia inclou:
a) La guàrdia al detingut des de la seva assistència a comissaria i als centres de detenció amb independència
del qualificatiu que s'hi doni, i la assistència posterior davant l'òrgan judicial.
b) L'assistència a l'imputat davant l'òrgan judicial, conseqüència d'actuacions judicials que no tinguin inici en
una detenció policial, en cap cas comporta l'assistència quan en la causa ja consti un advocat designat o que
hagi dut a terme la primera assistència en el moment de la detenció.
c) Guàrdia de violència de gènere: inclou l'assistència a la víctima regulada en la Llei Orgànica 1/2004, sobre
mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
d) Guàrdia d'estrangeria: inclou l'assistència a detinguts estrangers que estiguin en situació irregular a la
comissaria o centres de detenció amb independència del qualificatiu que s'hi doni i la assistència posterior
davant l'òrgan judicial. També l'assistència als imputats estrangers en situació irregular davant l'òrgan judicial,
quan no hagi fet cap declaració en una seu policial i sense l'existència d'un advocat designat prèviament.

Article 12
Cobertura del servei de guàrdia
La Junta de Govern té potestat per marcar les instruccions específiques per donar cobertura al Servei de
Guàrdia i Assistència al Detingut, atenent al nombre de detinguts i assistències que es puguin preveure.

Capítol IV
Gestió del Servei del Torn d'Ofici i Assistència Jurídica gratuïta

Article 13
Llistes de repartiment
La Secretaria del Col·legi elabora trimestralment el cens dels advocats adscrits al Torn d'Ofici i en funció de les
àrees en les quals estiguin donats d'alta.
La inclusió en les llistes es du a terme cada trimestre.

Article 14
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Llistes i Servei de Guàrdia
1. Les llistes de guàrdia es duen o terme cada tres mesos i hi conten les dades de l'advocat, el telèfon mòbil a
l'efecte de localitzar-lo i el període designat que és de vint-i-quatre hores.
2. La inclusió a les llistes es du a terme cada inici de trimestre.
3. Impossibilitat per causa justificada de dur a terme la guàrdia assignada:
Tan aviat com un advocat comprovi que no pot dur a terme la guàrdia en el dia que l'hi ha estat assignada, ha
de comunicar-ho per escrit motivat a la Comissió del Torn d'Ofici amb una antelació mínima de cinc dies
laborables a fi que la Secretaria del Col·legi pugui assignar un nou advocat al servei de guàrdia. Si no es
produeix aquesta comunicació l'advocat ha de fer-se càrrec de la guàrdia assignada i és responsable de
l'incompliment.
En cas de força major o d'una causa imprevista, que impossibiliti dur a terme la guàrdia i que no s'hagi pogut
comunicar en la forma prevista en el paràgraf anterior, cal informar el més aviat possible a la Secretaria del
Col·legi i al company que consti de guàrdia l'endemà, que ha de fer-se càrrec de la substitució. La Comissió del
Torn d'Ofici pot sol·licitar l'acreditació de la causa imprevista al·legada.

Article 15
Torns de guàrdia especials
Els torns de guàrdia especials que creï el Col·legi, com menors, estrangeria, violència de gènere, o d'altres que
es puguin crear, es regiran per les normes específiques de la seva creació i subsidiàriament per les previstes en
aquest Reglament.

Article 16
Torn d'ofici i justícia gratuïta
La designació d'advocat d'ofici s'ha de dur a terme segons el que estableix la legislació vigent, amb criteris
objectius entre els advocats donats d'alta al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut i segons els torns
als quals estiguin adscrits, un cop el sol·licitant hagi obtingut el reconeixement provisional del dret o
l'assistència jurídica gratuïta, a excepció d'aquells casos que per disposició legal la designació hagi de ser feta
prèvia a la tramitació del reconeixement del dret.

Article 17
Torn d'ofici sense justícia gratuïta
Quan s'interessi la designació d'un advocat, segons el que estableix l'article 33 de la Llei d'Enjudiciament Civil
o l'article 21 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, la designació s'ha de portar a terme segons el que
disposa aquest Reglament. En aquests casos, quan no s'hagi tramitat el reconeixement del dret o no hagi estat
reconegut, l'advocat ha de presentar la minuta de la seva intervenció professional directament a la persona
designada, qui l'ha de pagar.
Si bé en aquest cas la relació entre el client i l'advocat té caràcter privat, la renúncia, a la designa efectuada,
ha de ser motivada per justa causa i acceptada per la Junta de Govern.

Article 18
Caducitat de les designacions
1. Les designacions en defensa del demandat, en l'àmbit penal, d'estrangeria i menors no caduquen.
2. Les designacions per interposar una demanda civil tenen una vigència de sis mesos des del moment que
siguin comunicades al ciutadà, sempre que en l'esmentat termini no s'hagi pogut iniciar l'actuació judicial per
causes imputables a aquest ciutadà. En aquests casos l'advocat ha de posar en coneixement de la Comissió del
Torn d'Ofici la caducitat a fi de deixar sense efecte la designació. Mentre no es compleixi aquesta comunicació
la designació es considera vigent.
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Article 19
Justificació de les actuacions
L'advocat, en el mes següent d'haver realitzat una actuació, ha de justificar davant la Secretaria del Col·legi
d'Advocats i només es retribueixen les actuacions que hagin estat degudament justificades i acreditades.
Amb aquesta finalitat la Secretaria del Col·legi ha de facilitar els impresos per justificar les guàrdies, els quals
han d'estar degudament emplenats i segellats per l'autoritat on s'ha dut a terme l'assistència i la persona
assistida.
Amb les justificacions l'advocat assumeix la responsabilitat de la certesa de la relació d'actuacions fetes, sense
que la tramitació posterior del Col·legi d'Advocats de Vic l'exoneri de les seves obligacions i deures amb relació
a la veracitat de les actuacions.

Capítol V
Exercici de la defensa d'ofici

Article 20
Obligacions de l'advocat
1. L'advocat designat d'ofici ha de defensar els interessos del justiciable amb independència i llibertat, segons
les normes deontològiques de la professió i està obligat al compliment de les obligacions específiques derivades
de l'adscripció al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut.
2. L’advocat ha de portar l'afer personalment i ha d'atendre el ciutadà diligentment en el despatx professional
que aparegui en el full de designació, així com estar localitzable pel ciutadà.
3. Quan el ciutadà sigui privat de llibertat, l'advocat ha de traslladar-se al centre on estigui detingut o pres,
quan així sigui necessari per garantir-ne la defensa.

Article 21
Indelegabilitat de la defensa d'ofici
1. La defensa d'ofici és indelegable. L'advocat designat ha d'atendre personalment el ciutadà, procedir a
l'estudi i tramitació de l'assumpte, i ha d'assistir a les diligències, declaracions i vistes en les quals sigui
preceptiva l'assistència d'advocat.
2. Només en el cas de coincidència d'assenyalaments o en casos de força major de l'advocat designat d'ofici,
pot ser substituït per un company donat d'alta al torn i autoritzat a aquest efecte per l'advocat substituït. De
produir-se la substitució, l'advocat intervinent ha de fer constar de manera expressa la substitució en la
diligència judicial i ha de posar-ho en coneixement de la Comissió del Torn d'Ofici.

Article 22
Renúncia a la designació
Només es pot renunciar a una designació d'ofici, si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:
a) Parentiu per consanguinitat o afinitat fins al quart grau civil amb la part sol·licitant o amb la part contrària.
b) Parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau civil amb l'advocat de la part contrària.
c) Haver defensat la part contraria.
d) Tenir interessos comuns amb la part contrària.
e) Amistat manifesta amb la part contraria o enemistat manifesta amb la part designada.
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f) Haver atès la part contrària en el Servei d'Orientació Jurídica.
En l'àmbit penal l'advocat pot presentar la renúncia segons el que estableix l'article 31 de la Llei d'Assistència
Jurídica Gratuïta.

Article 23
Tramitació de la renúncia o incompatibilitat
1. La petició de canvi d'advocat, per concórrer en alguna de les causes establertes en l'article anterior ha de
comunicar-se per escrit raonat i fonamentat a la Comissió del Torn d'Ofici.
La dita comunicació també s'ha de presentar davant l'òrgan judicial que estigui coneixent de l'assumpte
designat a fi d'evitar possibles indefensions o preclusions de terminis.
2. El termini per presentar l'escrit de renúncia a la Comissió és de tres dies hàbils des de la notificació de la
designació o des que es tingui coneixement de la causa que motiva la petició.
3. La Comissió del Torn d'Ofici ha d'elevar la proposta de resolució a la Junta de Govern, que en decideix la
seva acceptació o no. La resolució ha de ser notificada a l'advocat i, si s'escau, al jutjat on es tramiti
l'assumpte juntament amb la nova designació d'advocat si és procedent.
4. En tot cas, l'advocat designat, fins que no se li notifiqui la resolució definitiva ha de fer el que sigui pertinent
per no perjudicar els interessos del ciutadà i per evitar la preclusió dels terminis judicials, sens perjudici del
que pugui plantejar davant els tribunals.

Article 24
Extensió de la defensa d'ofici
1. La defensa d'ofici l'ha de dur a terme el mateix advocat durant tot el procediment fins a la finalització.
Inclou totes les incidències, l'anunci i la interposició dels recursos procedents, i la substanciació quan no
correspongui la designació d'un nou advocat segons el que preveu l'article 7.3 de la Llei 1/1996, de 10 de
gener d'Assistència Jurídica Gratuïta.
2. S'inclou també l'execució provisional i definitiva de la sentència, en aquest últim cas sempre que es sol·liciti
durant els dos anys següents a la data de la sentència, a excepció de l'àmbit penal, de menors i estrangeria
que és obligatori fer-se càrrec de l'execució de l'assumpte fins a la finalització amb independència del temps
transcorregut.

Article 25
Designacions derivades
L'actuació de l'advocat d'ofici s'estén únicament a l'assumpte concret que ha correspost. No obstant això,
excepcionalment, es poden acordar designacions derivades, sempre que el ciutadà hagi de pledejar sobre un
nou assumpte que tingui l'origen en un plet anterior o bé que hi tingui una relació directa, perquè l'advocat
designat primerament pugui assumir-ne amb major eficàcia i coneixement la defensa. Aquestes designacions
tenen lloc en els temes de violència de gènere que comportin la interposició d'un procediment de família o
quan l'advocat designat ho sol·liciti expressament, justificant el motiu, en aquest cas un cop acceptada la
petició per la Comissió del Torn d'Ofici.
La designació derivada provoca el salt de l'advocat en el torn de la llista de designacions ordinàries o normals.

Article 26
Designacions especials
La Junta de Govern, a proposta de la Comissió del Torn d'Ofici, en casos d'urgència especial, de complexitat de
la matèria o de concórrer qualsevol circumstància que així ho faci aconsellable, pot fer designacions especials
sobre assumptes concrets perquè siguin assumits per advocats integrants en el torn.
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Article 27
Pretensions insostenibles i manca de documentació
La no sostenibilitat de la pretensió ha de plantejar-se davant la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'article 32 de la Llei 1/1996, de 10 de gener d'Assistència
Jurídica Gratuïta.

Article 28
Baixa voluntària del torn
1. Els advocats adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut poden causar baixa, presentant la
instància corresponent a la Comissió del Torn d'Ofici, si bé tenen l'obligació de fer-se càrrec de les
designacions que s'hagin efectuat fins aquell moment a favor seu.
2. Només en el cas que la baixa del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut coincideix amb la baixa
col·legial de l'exercici de la professió o del pas a la situació d'advocat no resident o no exercent, s'allibera
l'advocat de l'obligació referida en el punt anterior.
En aquest cas l'advocat ha de comunicar-ho en cada un dels procediments judicials que estiguin en curs a fi
d'evitar qualsevol perjudici al justiciable.
3. Si la baixa al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut no va acompanyada de la baixa col·legial, però
té causa en circumstàncies especials que impedeixin a l'advocat assumir correctament la defensa del
justiciable, ho ha de comunicar i justificar a la Comissió del Torn d'Ofici, que ha d'elevar proposta a la Junta de
Govern a fi que acordi l'exoneració de l'obligació de continuar assumint la defensa de les designacions fetes
fins en aquell moment. Si s'accepta la justificació, la Junta de Govern, ha de valorar si és procedent la
pertinença de retornar els diners que s'hagin percebut a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.
4. Els advocats que s'hagin donat de baixa voluntària en qualsevol dels torns, no s'hi poden reincorporar fins
que hagi transcorregut un any des de la data efectiva de la baixa.

Article 29
Dipòsit d'expedients
1. En els casos que s'admeti el canvi d'advocat, l'advocat que s'ha donat de baixo ha de comunicar la situació
en cada un dels procediments judicials que estiguin en curs amb la petició de suspensió dels terminis judicials.
2. En aquests casos l'advocat té l'obligació de lliurar al seu defensat tota la documentació i antecedents de què
disposi en relació amb l'assumpte i que no hagi estat acompanyada o les actuacions judicials.
3. Així mateix, i atesa la necessitat de tornar a repartir l'assumpte i fer una nova designació, l'advocat ha de
dipositar a la Secretaria del Col·legi d'Advocats els expedients i la còpia de les actuacions dutes a terme a
l'efecte de ser entregades al nou advocat designat.

Article 30
Baixa temporal
L'advocat pot sol·licitar la baixa temporal del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut per motius de
salut, maternitat o paternitat i serà baixa en el torn durant el temps que duri la circumstància que l'ha
justificat. Els casos que l'advocat tingui en curs poden ser assumits per un company de confiança adscrit al
torn d'ofici, i la substitució esmentada s'ha de comunicar a la Comissió del Torn d'Ofici. Si s'ha d'efectuar una
nova designació pels assumptes en curs, hi ha d'incloure aquesta petició a la seva sol·licitud, i l'advocat ha de
dipositar els expedients de conformitat amb el que estableix l'article anterior. Quan es faci una nova designació
s'ha de valorar la pertinença de fer retornar els diners que l'advocat hagi percebut a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat.
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Article 31
Assistència de guàrdia
El servei de guàrdia d'assistència al detingut, imputat, menor, estrangeria i violència de gènere, consisteix en
un servei de vint-i-quatre hores durant les quals l'advocat de guàrdia ha d'estar localitzable, per atendre els
justiciables en les seves declaracions o reconeixements, escorcolls, reconstruccions i altres diligències davant
les comissaries i jutjats.

Article 32
Incompatibilitats en l'assistència al detingut
Atès que en el dret de defensa es poden produir incompatibilitats, dins una mateixa causa, cada detingut o
imputat ha de ser assistit per un advocat diferent. De tal manera que quan l'advocat en el transcurs d'una
assistència observi la possibilitat d'una incompatibilitat ha d'avisar immediatament a l'advocat següent del torn,
i així successivament.

Article 33
Obligacions de l'advocat en l'assistència al detingut
L'advocat que estigui de guàrdia, per assistir el detingut, imputat, menor, estranger o violència de gènere, ha
d'estar localitzable i a disposició del servei durant les vint-i-quatre hores que dura la guàrdia, no pot delegar o
derivar l’assistència a un altre advocat, excepte en casos de força major.
Mentre duri el servei de guàrdia, l'advocat ha de:
1. Estar localitzable telefònicament de forma personal i directa.
2. El dia anterior al de guàrdia, ha d'estar localitzable en qualitat de substitut, en previsió dels supòsits
següents:
a) Que l'advocat de guàrdia no hagi pogut ser localitzat personalment durant un període de tres hores, de la
qual cosa en deixa constància la policia o l’autoritat judicial.
b) Que el company, per motius justificats no pugui atendre l'assistència en el termini màxim de vuit hores que
estableix la Llei d'Enjudiciament Criminal.
c) Que hi hagi diversos detinguts amb interessos contraposats i la seva assistència sigui incompatible per durse a terme per un sol advocat.
En tots aquests casos el lletrat ha de demanar a la Comissaria o a l'òrgan judicial que li sigui lliurada la
diligència en què consti el motiu de l'assistència.
3. L'advocat de guàrdia no pot delegar l'assistència a un altre company si no és de forma excepcional i per
causa justificada.
4. L'advocat de guàrdia, de conformitat amb el que estableix l'article 520.4 de la Llei d'Enjudiciament Criminal
disposa d'un termini màxim de vuit hores des de la detenció per acudir a efectuar l'assistència. A pesar del
termini legal establert, cal tenir en compte que la guàrdia és preferent a qualsevol altra actuació i per això cal
atendre l'actuació amb la màxima celeritat i diligència.
En qualsevol cas, les assistències al jutjat s'han d'efectuar durant l'horari establert en el mateix jutjat.

Article 34
Vènies
1. Quan un advocat de lliure elecció hagi de substituir un advocat designat d'ofici, ha de demanar-li prèviament
la vènia de conformitat amb la normativa col·legial i ha de procurar que el client satisfaci els honoraris
corresponents a la feina realitzada per l’advocat designat d'ofici fins al moment de la substitució.
2. L'advocat designat d'ofici té l'obligació de comunicar la dita circumstància a la Comissió del Torn d'Ofici i ha
de retornar els diners que hagi percebut a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, un cop li
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hagin estat satisfets els honoraris.
3. L'advocat designat d'ofici, no pot presentar cap minuta d'honoraris al ciutadà, quan l'advocat que li sol·liciti
la vènia, hagi renunciat a cobrar els honoraris davant el Col·legi d'Advocats i el ciutadà.

Article 35
Retribució econòmica
Els assumptes repartits d'ofici per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic són retribuïts a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'import establert legalment en cada cas pel Departament de
Justícia.

Article 36
Percepció d'honoraris
1. Un cop sigui ferm el reconeixement del benefici d'assistència jurídica gratuïta, l'advocat només pot percebre
honoraris del client si es dóna el cas de l'article 36.3 de la Llei 1/1996, de 10 de gener d'Assistència Jurídica
Gratuïta. En dit cas ho ha de comunicar a la Comissió del Torn d'Ofici, tan aviat com hagi cobrat els honoraris,
i ha de retornar la quantia percebuda a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
2. La resolució ferma que denegui el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta, faculta l’advocat a
cobrar els seus honoraris directament del client, sens perjudici de l'obligació d’informar-ne a la Comissió del
Torn d'Ofici, a més de l'obligació de retornar les quanties rebudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya un cop cobrats els honoraris.
4. La Comissió del Torn d'Ofici, en l'ús de les facultats i a fi de fer efectiu el contingut del present article, pot
demanar als ciutadans la informació necessària per comprovar el pagament o cobrament indegut d'honoraris
de l'advocat.

Capítol VI
Servei d'orientació jurídica

Article 37
Servei d'orientació jurídica
El Col·legi d'Advocats de Vic disposa d'un Servei d'Orientació Jurídica destinat a:
1. Orientar als ciutadans sobre les consultes jurídiques que els efectuïn. S'exclou tota resolució del tema.
2. Registrar les entrades de les peticions de justícia gratuïta que es formulin.

Article 38
Organització del servei d'orientació jurídica
El Servei d'Orientació Jurídica el presten sis advocats per un període d'un any.
Per poder portar a terme el Servei d'Orientació Jurídica l'advocat sol·licitant ha d'estar adscrit al Torn d'Ofici i
Assistència al Detingut i haver superat les proves d'aptitud establertes per la Junta de Govern.

Article 39
Obligacions d'orientació jurídica dels advocats que presten el servei
1. Han de complir l'horari d'atenció al públic establert, de forma presencial i continuada.
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2. Han d'orientar el ciutadà en relació amb les consultes que formuli.
3. Han d'emplenar els registres de les consultes.
4. Han de participar en les reunions informatives que determini la Junta de Govern a l'efecte d'unificar criteris i
conèixer la mecànica del sistema.
5. Han de vetllar i custodiar les sol·licituds de justícia gratuïta i les peticions de suspensió de terminis judicials i
fer-les arribar al Col·legi.

Article 40
Prohibicions de l'advocat que presta el servei d'orientació jurídica
Els advocats que prestin el Servei d'Orientació Jurídica, no poden:
1. Assumir l'assumpte objecte de la consulta plantejada al Servei d'Orientació Jurídica.
2. Facilitar noms o despatxos d'advocats, de forma directa o indirecta, per tal que puguin fer-se càrrec de
l'assumpte.
3. Portar l'assumpte de la part contrària, ja sigui per designació d'ofici o com a advocat particular.
4. Facilitar a altres advocats les dades personals o econòmiques de les persones ateses i implicades en
assumptes dels quals hagi tingut coneixement per la prestació del Servei d'Orientació Jurídica.

Capítol VII
Comissió del torn d'ofici

Article 41
Finalitats
La Comissió del Tom d'Ofici té la finalitat de dirigir i gestionar el funcionament del Servei de Torn d'Ofici i
Assistència al Detingut, per delegació de la Junta de Govern.

Article 42
Funcions de la comissió del torn d'ofici
Són funcions de la Comissió del Torn d'Ofici:
1. Fer el seguiment puntual del servei, informant i assessorant la Junta de Govern de totes aquelles qüestions
que li siguin sol·licitades.
2. Proposar les mesures necessàries per al desenvolupament correcte del servei.
3. Coordinar amb altres organismes o institucions públiques les mesures tendents a la millora del servei.
4. Elaborar les seves pròpies normes de funcionament intern.
5. Facilitar la informació als advocats adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut sobre el
funcionament, modificacions i especificitats del servei, i informar de les qüestions d'interès general de les quals
tingui coneixement.
6. Establir criteris de funcionament dels Serveis d'Orientació Jurídica i de tramitació de la justícia gratuïta.
7. Tramitar els expedients que s'obrin per incidències en el Torn d'Ofici i la seva resolució quan no correspongui
a la Junta de Govern.
8. Promoure la formació continuada i l'especialització dels advocats inscrits al Torn d'Ofici i Assistència al
Detingut en coordinació amb la Comissió de Formació.
9. Emetre informes no vinculants en la tramitació d'expedients disciplinaris, relacionats amb el Torn d'Ofici,
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però que no siguin competència d'aquesta Comissió.
10. Dur a terme totes les restants funcions que es desprenguin del present reglament.

Article 43
Composició de la comissió del torn d'ofici
1. La Comissió del Torn d'Ofici està formada per un màxim de tres membres designats directament per la Junta
de Govern entre el col·lectiu dels advocats adscrits al servei, per un període de quatre anys reelegibles.
2. Els membres d'aquesta Comissió han de complir els requisits següents:
Estar inscrits a qualsevol dels serveis de defensa d'ofici.
No haver estat sancionats per falta greu o molt greu, excepte si ha estat rehabilitat.
3. La Junta de Govern escull un membre de la mateixa Junta que assumeix les funcions de presidència.

Article 44
Funcionament de la Comissió del Torn d'Ofici
1. La Comissió acorda la convocatòria i desenvolupament de les reunions de la manera que resulti més adient
per al seu funcionament i compliment de les seves finalitats.
2. Els acords s'adopten per majoria, i en cas d'empat, el president tindrà vot de qualitat.
3. Els membres estan obligats a guardar i respectar el secret dels debats i dels temes que s'hi plantegin.
4. La comissió pot demanar la presència en les seves reunions de representants d'altres organismes o
institucions a fi d'articular mecanismes que millorin el funcionament del servei. Aquestes persones han
d'assistir a les reunions sense dret de vot.

Capítol VIII
Règim disciplinari

Article 45
Responsabilitat disciplinaria
Els advocats adscrits al Torn d'Ofici i Assistència al Detingut estan subjectes a la responsabilitat disciplinària
derivada de l'incompliment de la normativa deontològica, amb independència de l’eventual responsabilitat civil,
penal o administrativa en què puguin incórrer.
A més estan obligats al compliment de les obligacions específiques derivades de la seva adscripció al Servei del
Torn d'Ofici i Assistència al Detingut.

Article 46
Diligències informatives
1. Les incidències que s'ocasionen en el funcionament del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut
motiven l'obertura de diligències informatives per part de la Comissió del Torn d'Ofici. Aquestes diligències
tenen per objecte la investigació de la incidència de qual s'hagi tingut coneixement per qualsevol mitjà.
Si l'inici té causa en l'actuació d'algun advocat adscrit al torn, se li dóna trasllat de l'inici de les diligències, a fi
que en el termini de deu dies hàbils pugui aportar la informació i documentació que estimi convenient per a la
seva defensa o a fi d'acreditar les tasques de defensa dutes a terme.
2. Finalitzat el tràmit de diligències informatives, que dura un mes, i que es pot prorrogar durant un altre mes,
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la Comissió del Torn d'Ofici ha d'elevar una proposta de resolució a la Junta de Govern a fi que adopti la decisió
oportuna.
3. Les resolucions que pot adoptar la Junta de Govern en relació amb les diligències informatives són:
En relació amb les incidències de funcionament:
a) Adopció de les mesures que siguin necessàries per evitar-ne reiteració.
b) Adopció d'acords per a la cobertura del Servei d'Assistència de Guàrdia.
c) Adopció de nous acords per adequar el funcionament i gestió del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al
Detingut a noves circumstàncies que puguin aparèixer en un futur.
En relació amb les incidències en l'actuació de l'advocat:
d) Arxiu de l'expedient.
e) Incoació d'expedient informatiu.
f) Incoació d'expedient disciplinari.
g) Baixa del torn d'ofici per incompliment dels requisits d'inscripció o permanència.
h) Baixa del torn d'ofici per concurrència de causa d'incompatibilitat.
i) Baixa del torn d'ofici com a mesura cautelar.
j) Denegació d'accés al torn d'ofici.
k) Canvi d'advocat per causes deontològiques.
I en general, totes aquelles mesures que es puguin adoptar per a la millora del servei.
4. La Comissió del Torn d'Ofici, per delegació de la Junta de Govern, pot adoptar els acords i resolucions
següents:
a) Alta en el Torn d'Ofici per compliment dels requisits d'adscripció.
b) Designacions derivades.
c) La baixa en el Torn d'Ofici, a petició del mateix interessat.
d) La baixa temporal del Torn d'Ofici a petició del mateix interessat.
5. El procediment disciplinari s'ha d'ajustar a la normativa establerta pel Consell dels Il·lustres Col·legis
d'Advocats de Catalunya, i a la normativa general sobre procediment administratiu comú, que és aplicable
també, quant als terminis de prescripció i caducitat.

Article 47
Faltes molt greus
Es consideren faltes molt greus:
1. No comparèixer al Jutjat o a les dependències policials per assistir a la persona per a la defensa de la qual
hagi estat designat, sense causa justificada, sempre que no constitueixi una falta deontològica per haver
generat indefensió al justiciable.
2. Percebre indegudament honoraris, drets o beneficis econòmics dels clients designats per torn d'ofici o
assistència al detingut quan els hagi estat reconegut el benefici d'assistència jurídica gratuïta.
3. Falsejar, per qualsevol mitjà, les dades justificatives de les actuacions prestades per al seu cobrament a
càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. No encarregar-se dels assumptes assignats.
5. Delegar l'encàrrec dels assumptes a altres companys.
6. Reclamar el cobrament d'actuacions indegudament realitzades o que no s’hagin duta terme.
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7. Fer actes que impedeixin o alterin greument el funcionament normal del Servei del Torn d'Ofici i Assistència
al Detingut.
8. No comunicar o reintegrar al Col·legi d'Advocats de Vic, en el termini d'un mes el cobrament de quantitats,
per tal de retornar-los o compensar els imports percebuts amb càrrec a la partida del Torn d'Ofici i Assistència
al Detingut.

Article 48
Faltes greus
Es consideren faltes greus:
1. No posar en coneixement de la Comissió del Torn d'Ofici l'existència d'una incompatibilitat per integrar-se al
Torn d'Ofici i Assistència al Detingut o durant la permanència en el torn.
2. Fer serveis de guàrdia o assumir la defensa en un procediment sense haver estat designat pel Col·legi
d'Advocats.
3. No estar localitzable durant un termini de tres hores el dia de guàrdia, si aquesta impossibilitat de
localització es produeix, sense causa justificada o de forma reiterada durant tres serveis en un any.
4. Negar-se a complir l'assistència requerida durant les guàrdies sense justificació.
5. La comissió durant un any de tres faltes lleus.

Article 49
Faltes lleus
Es consideren faltes lleus:
1. Acudir amb retard, sense previ avís o justificació, a realitzar les actuacions dimanants de la guàrdia.
2. No atendre la trucada de l'avís de guàrdia sense causa justificada.
3. Renunciar injustificadament a les guàrdies assignades durant un any.
4. No comunicar de la concessió de vènia de l’advocat designat d'ofici a un advocat de lliure elecció.
5. No atendre dins els horaris normals de despatx, els justiciables o impossibilitar-los que puguin posar-se en
contacte amb l’advocat.
6. Manifestar una manca de correcció deguda en l'atenció al client.
7. Renunciar reiteradament a les designacions efectuades o a la presentació de no sostenibilitats sense causa.
8. Negar-se a assumir una designació, quan la Junta de Govern hagi desestimat la renúncia.
9. La no comunicació de canvi de domicili o altres dades o circumstàncies rellevants que puguin distorsionar el
funcionament del servei.
10. La no comunicació de canvi de domicili o altres dades o circumstàncies rellevants que puguin distorsionar el
funcionament del servei
11. Incomplir de la resta d’obligacions recollides en el present reglament quan no siguin constitutives
d'infraccions molt greus o greus.

Article 50
Sancions
1. Les sancions que es poden imposar segons la falta tipificada són:
a) Pel que fa a les infraccions lleus, l'advertiment per escrit.
b) Pel que fa a les infraccions greus, amonestació o multa fins a 1.000,00 €.
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c) Pel que fa a les infraccions molt greus, multa fins a 5.000,00 €.
2. D'acord amb el què disposa l'article 42 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, la imposició de sancions per
infraccions greus o molt greus comporta, en tot cas, l'exclusió del servei del Torn d'Ofici i Assistència al
Detingut. La dita suspensió té una extensió temporal des d'un any fins a cinc depenent del tipus i gravetat de
la falta comesa.
3. Per aplicar aquesta sanció es té en compte:
a) L'existència de circumstàncies atenuants, com la inexistència de perjudici al justiciable i per al Servei del
Torn d'Ofici i Assistència al Detingut o el reconeixement de la infracció de l'advocat.
b) L'existència de circumstàncies agreujants, com la reincidència, l'especial transcendència de la falta, l’actitud
persistent en l'incompliment de les obligacions derivades del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut.
En el cas que s'apliquin agreujants, es pot imposar la sanció d'expulsió del Torn d'Ofici sense possibilitat de
reincorporació durant un termini de cinc anys.
4. La reincorporació al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut només es pot dur a terme a petició del
mateix advocat un cop finalitzat el termini d'expulsió, i ha de ser resolt motivadament per la Junta de Govern.
5. Tot i el compliment de la sanció imposada, la rehabilitació i cancel·lació, la Junta de Govern pot denegar la
inscripció al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut mitjançant un informe motivat, sempre que la
sanció hagi estat provocada per una falta molt greu o per més d'una falta greu o quan, per l'entitat de la falta
o per la seva reiteració, consideri que no és acreditada la idoneïtat de l’advocat sol·licitant per prestar aquest
servei públic.
6. S'ha de comunicar a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona les resolucions i mesures
adoptades com a conseqüència dels expedients disciplinaris que s'hagin incoat amb motiu del trasllat de
queixes o denúncies formulades com a conseqüència de les actuacions dels professionals.

Article 51
Suspensió cautelar
La Comissió del Torn d'Ofici pot proposar a la Junta de Govern la suspensió cautelar de formar part de les
llistes del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut a aquells advocats als quals s'hagi obert unes
diligències informatives, quan la proposta de resolució comporti una sanció amb exclusió del Servei del Torn
d'Ofici i Assistència al Detingut, suspensió que és executable des que l'adopti la Junta de Govern. La mesura es
manté mentre duri la tramitació de l'expedient, i sempre per un termini màxim de sis mesos.

Article 52
Recursos
1. Les resolucions definitives i els acords de la Comissió del Torn d'Ofici són impugnables davant la Junta de
Govern del Col·legi d'Advocats de Vic en el termini d'un mes.
2. Les resolucions de tràmit no són impugnables, però es poden formular les al·legacions que s'estimin
oportunes.
3. Les resolucions definitives i aquelles de tràmit que ordenin l’arxiu d'actuacions poden ser recorregudes per
les persones legitimades per acudir a la via contenciosa administrativa, o alternativament podran ser objecte
de recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern.

Article 53
Prescripció de les sancions
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus prescriuen al cap de dos anys i
les lleus al cap d'un any.
Els terminis de prescripció en relació amb les sancions disciplinàries imposades són de tres anys per a les molt
greus, dos anys per a les greus i d'un any per a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que la
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sanció esdevingui ferma.

Article 54
Règim subsidiari
Per a tot allò que no sigui previst en aquest capítol sobre règim disciplinari, s'hi aplica subsidiàriament els
tràmits disciplinaris previstos en la normativa que regula l'exercici de les professions titulades i els col·legis
professionals, les normes establertes pel Consell dels Il·lustres Col·legi d'Advocats de Catalunya i la normativa
general sobre el procediment administratiu comú.

Disposicions transitòries

Primera
Als advocats adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut amb anterioritat a l'entrada en vigor del
present Reglament no els afecta el compliment dels requisits d'adscripció previstos en l'article 5 d'aquest
Reglament.

Segona
Als advocats col·legiats abans de l'entrada en vigor del present Reglament, encara que no haguessin estat
adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, els serà d'aplicació els requisits previstos en
l'anterior reglament de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic.

Disposició derogatòria

Única
Es deroguen les anteriors normes d'adscripció i funcionament del Torn d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Vic, aprovades per la Junta de Govern el 2 d'octubre de l'any 2001.

Disposició final

Única
D'acord amb el que preceptuen els articles 42 i 46 de la Llei de Col·legis professionals de Catalunya, es aprovat
inicialment el present Reglament per la Junta de Govern el 3 d'octubre de 2012, donat a conèixer mitjançant
informació pública per un període no inferior a un mes i havent-se donat resposta a les esmenes i al·legacions
presentades, va ser aprovat per l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada el 19 de desembre de
2012, i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(13.282.014)
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