Benvolguts/des companys/es
Us recordem la normativa relativa a les insostenibilitats
1r.- No s’accepta cap insostenibilitat en els casos de demandats. La defensa de
les pretensions de un demandat en via civil ha de quedar sempre garantida i
per tant no s’accepta ni serà acceptada a tràmit cap petició d’insostenibilitat.
2n.- La defensa de les pretensions d’un acusat, imputat o condemnat és
sempre viable i per aquest motiu tampoc s’accepta cap petició de
insostenibilitat i la seva defensa és obligatòria.
3r.- Només es poden presentar insostenibilitats quan es tracte d’interposar
accions, és a dir, presentar demandes i interposar recursos.
4t.- Les insostenibilitats s’han de presentar directament a la Comissió Provincial
de Justícia Gratuïta en el termini de 15 dies des de la designació argumentant
els motius jurídics en que fonamenta la seva decisió. Igualment s’han de
presentar a la Comissió Provincial les sol·licituds d’interrupció del termini per
manca de documentació.
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5è.- Per meritar la indemnització del mòdul de insostenibilitat cal presentar al
Col·legi una còpia segellada de presentació la petició d’insostenibilitat.
A continuació us fem transcripció dels articles de la Llei 1/1996
Article 32
Insostenibilitat de la pretensió
Quan l’advocat designat per a un procés consideri insostenible la pretensió que s’hi
pretén fer valer, ho ha de comunicar a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta,
dins els quinze dies següents a la seva designació, amb exposició dels motius
jurídics en què fonamenta la seva decisió. Transcorregut el termini sense que es
produeixi la comunicació, o sense que l’advocat demani la seva interrupció per falta
de la documentació necessària per avaluar la pretensió, l’advocat queda obligat a
assumir la defensa.
Tret del que disposa l’article anterior, la defensa de la persona acusada o
imputada és obligatòria.
Article 33
Tramitació
1. Un cop l’advocat sol·licita la interrupció del termini que preveu l’article
anterior, per falta de la documentació necessària, la comissió ha de requerir la
persona interessada perquè la presenti en un termini màxim de deu dies.
Si transcorre aquest termini i la persona interessada no presenta la
documentació, la comissió ha d’arxivar la sol·licitud.
Un cop presentada la documentació, s’ha de remetre a l’advocat, i es reprèn el
termini per analitzar la viabilitat de la pretensió.
Si la comissió considera que la documentació de què disposa l’advocat, en el
moment de la sol·licitud, és suficient per analitzar la viabilitat de la pretensió

principal, ha d’inadmetre la sol·licitud d’interrupció, i el termini per formular la
insostenibilitat es reprèn des de la notificació de la resolució d’inadmissió.
2. Formulada la insostenibilitat de la pretensió, la comissió ha de sol·licitar al
col·legi d’advocats un dictamen sobre la seva viabilitat que s’ha d’emetre en el
termini de 15 dies.
Així mateix, s’ha de sol·licitar un informe fonamentat del Ministeri Fiscal quan el
dictamen del Col·legi d’Advocats coincideix amb el de l’advocat designat.
Aquest informe s’ha d’emetre en el termini de sis dies.
Article 34
Nomenament de segon advocat
Si el col·legi d’advocats o el Ministeri Fiscal consideren defensable la pretensió,
s’ha de nomenar un segon advocat. Els dictàmens emesos pel col·legi
d’advocats i pel Ministeri Fiscal s’han de remetre al nou advocat, per a qui la
defensa és obligatòria.
En el cas que el col·legi d’advocats i el Ministeri Fiscal considerin indefensable
la pretensió, la comissió d’assistència jurídica gratuïta ha de desestimar la
sol·licitud.
Article 35
Insostenibilitat per via de recurs
S’ha de seguir el mateix procediment que preveuen els articles anteriors quan
es tracti d’interposar recursos contra resolucions que han posat fi al procés en
la instància corresponent, si l’advocat de la part recurrent considera inviable la
pretensió.
El còmput del termini per a la interposició dels recursos queda suspès fins que
es resol materialment la viabilitat de la pretensió.
En l’ordre penal i respecte dels condemnats, no es pot formular insostenibilitat
de la pretensió.
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