
 

 

 

 

 

  

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Competències dels lletrats de guàrdia   -  01/01/2014 

 

 

a) Lletrats zones A, B o C 

 

Els lletrats de guàrdia de detinguts de les zones A, B o C  han d’assistir a les persones detingudes a 

les comissaries que corresponen a cada zona i en les seves posteriors (primera i successives si fos el 

cas) en el Jutjat de Guàrdia o Instrucció. 

 

També han d’assistir als detinguts per ordres de crida, cerca i presentació, bé a la comissaria i jutjat 

o bé en el Jutjat encara que no hagin declarat a comissaria, en aquest darrer supòsit, correspon 

l’assistència al lletrat de guàrdia de la zona on té la seu la comissaria que ha practicat la detenció. 

 

Igualment han d’assistir a Comissaries a persones denunciades no detingudes i en les seves 

posteriors declaracions en seu judicial. 

 

 

b) Lletrat imputats 

 

Els lletrats de guàrdia d’imputats han d’assistir a aquelles persones no detingudes en les seves 

declaracions judicials en els jutjat d’instrucció o en el de guàrdia sempre que no hagi declarat 

prèviament a Comissaria. 

 

També assistirà a les declaracions de persones empresonades i que són excarcerades per a declarar 

en el Jutjat, així com les que deriven d’exhorts. 

 

Sota cap concepte assistirà a una persona que ja hagi declarat prèviament assistida per un lletrat 

sigui particular o d’ofici. El principi d’unitat de defensa obliga a que sigui el primer lletrat el que 

continuï assistint i defensant a la persona, a tal fi els Jutjats hauran de comunicar la pràctica de la 

diligència amb antel·lació suficient als lletrats i ells, en cas que no hi puguin assistir, hauran de 

sol·licitar la suspensió de la diligència i demanar nou assenyalament, també amb suficient 

antel·lació. 

 

Si l’imputat renuncia al lletrat anterior, el Jutjat haurà de requerir-lo per a què en designi un de nou 

i si no ho fa es demanarà el nomenament d’advocat d’ofici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

c) Lletrats de menors. 

 

Els lletrats especialistes en menors han d’assistir-los o bé en qualitat de detinguts o com a 

denunciats o bé com a imputats a les Comissaries i Fiscalia de menors. L’assistència als menors s’ha 

de fer de forma immediata. 

 

 

d) Lletrats d’estrangeria. 

 

Els lletrats especialistes en estrangeria han d’assistir a totes aquelles persones a qui s’instrueixi un 

expedient sancionador que pot comportar la seva expulsió de l’Estat, la seva devolució o la 

denegació d’entrada. 

 

L’assistència és realitzarà a la Comissaria, centre policial o oficina d’estrangers i es demanarà a 

l’estranger si vol fer al·legacions i fer recurs contenciós administratiu i s’exigirà que consti la seva 

resposta a l’expedient administratiu. 

També assistirà en seu judicial a aquelles persones a qui s’interessi la mesura cautelar 

d’internament en CIE. 

 

Si l’estranger no ha estat assistit en seu policial, no és possible que l’advocat de guàrdia realitzi 

les al·legacions administratives. Cal que l’estranger demani el benefici d’Assistència Jurídica 

Gratuïta  i un cop tramitat l’expedient es nomenarà lletrat d’ofici. 

 

Per presentar el recurs contenciós administratiu i de conformitat amb la nova redacció de l’art. 22 

de la Llei Orgànica d’Estrangeria cal tramitar una nova petició d’AJG i per a la seva tramitació teniu 

dues opcions:  

 

1) Descarregar l’imprès per al benefici d’A.J.G. de l’adreça 

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Home/Serveis%20als%20ciutadans/Assist%C3%A8ncia

%20jur%C3%ADdica%20grat/Sol%C2%B7licitud%20i%20documentaci/aj01161a.dot, adjuntant 

una declaració jurada del justiciable conforme no presenta declaració de renda, no té ingressos, 

no treballa, i no té propietats ni comptes bancaris, una fotocòpia del seu document d’identitat, 

sigui quin sigui i l’imprès d’AJG degudament complimentat amb totes les dades personals, 

econòmiques i judicials i signat. 

 

2) Dirigir al justiciable a la seu col·legial del C/Llers de Figueres, de 9.30h a 13.30h hores, de dilluns 

a divendres.  

 

Un cop l’interessat tingui el benefici de justícia gratuïta, rebreu la designa per tal de poder 

presentar el recurs, si s’escau.  

 

 

 



 

 

 

 

 

e) Lletrats de violència de gènere (i domèstica) 

 

Els lletrats especialistes en violència gènere assistiran a les víctimes en seu policial i judicial. 

Assumiran la defensa de les víctimes de violència de gènere en els processos civils que es derivin, 

sempre i quan, els interessats tramitin la sol·licitud del benefici de Justícia Gratuïta.  L’assistència a 

les víctimes s’ha de portar a terme de forma immediata. 

 

 

f) Incompatibilitats de defensa. 

 

En el supòsit que un lletrat de detinguts consideri que hi ha incompatibilitat de defensa entre els 

detinguts d’un mateix atestat (per principi sempre es presumirà que hi ha incompatibilitat) ho 

comunicarà immediatament a la força pública que ha realitzat la detenció o al Jutjat i es procedirà a 

informar a la resta d’advocats de guàrdia de detinguts a fi i efecte que assumeixin la defensa dels 

detinguts incompatibles. Si amb els lletrats de detinguts no fos suficient, es localitzarà a l’advocat 

d’imputats i si encara fos necessari un major nombre d’advocats es comunicarà la circumstància al 

Col·legi d’Advocats per a què procedeixi a la designa dels Lletrats necessaris. 

 

 

e) Zones 

 

Zona A feiners, centres de detenció de Figueres. 

 

Zona B feiners, centres de detenció de La Jonquera i Port-Bou. 

 

Zona C feiners, centres de detenció de Roses i L’Escala. 

 

Zona A dissabtes i festius (*) = Zona A feiners 

 

Zona B dissabtes i festius (*) = Zona B + C de feiners. 

 

(*) 1r, 2n i 4t trimestres 

 

 

 

SOL·LICITUD DE DESIGNES JUDICIALS 

 

Es recorda que no es preceptiva la intervenció d’advocat per 

 

Judicis de Faltes 

Exercici de l’acusació particular 

Judicis civils de quantia inferior a 2000 € i petició inicial de monitori 

Declaracions de testimonis 

 



 

 

 

 

 

Tot i això el jutjat pot requerir mitjançant resolució motivada (interlocutòria) que es procedeixi a la 

designa d’un lletrat per garantir la igualtat de parts (art. 6.3 Llei 1/1996) o quan sigui necessari 

assegurar de forma immediata,  per les circumstàncies o urgència del cas, la defensa i representació 

de la part i que aquesta manifesti expressament que no disposa de recursos econòmics (art. 21 Llei 

1/1996). En aquest casos, el beneficiari de la designa s’ha de comprometre a abonar les despeses i 

honoraris de l’advocat en el supòsit que li sigui denegada l’AJG o no tramiti l’expedient. 

 

No és possible designar advocat per a la defensa d’entitats mercantils ja que, avui per avui, resulten 

expressament excloses del sistema d’AJG. 

 

Al marge del procediment de l’assistència jurídica gratuïta, hi ha la designa d’advocat d’ofici per 

aquells casos en els quals essent preceptiva la seva intervenció i obligatòria la defensa la part no 

hagi fet designa d’advocat de lliure elecció amb obligació d’abonar els honoraris i les despeses de 

l’advocat designat. 

 

 

Per a les designes és necessari comunicar al Col·legi: 

 

Nom i cognoms 

DNI/NIE O PASSAPORT 

Direcció sencera 

Telèfon 

Procediment judicial 

 

Petició de designa d’ofici i manifestació de no tenir recursos econòmics (art. 21 Llei 1/1996), així 

com el compromís d’abonar els honoraris i despeses dels professionals si no tramita l’expedient AJG 

o en el supòsit que li sigui denegada. 

 

Ofici judicial en els supòsits d’intervenció no preceptiva i també en el casos de l’art. 21 Llei 1/1996, 

interlocutòria judicial. 

 

 

************************* 


