NOTA INFORMATIVA TORN D'OFICI

Malgrat molta gent identifica "torn d'ofici" amb la gratuïtat de l'advocat, no es
pot confondre "Torn d'ofici" i Assistència Jurídica Gratuïta i, de la mateixa
manera, els advocats no podem confondre designa del “torn d’ofici” amb tenir
dret a presentar el justificant per cobrar la indemnització que ens abona
l’Administració Pública.
Certament en el temes penals podem dir que l'A.J.G és pràcticament
automàtica i que en la gran majoria dels assumptes el justiciable té dret al
benefici A.J.G., per això cal posar especial "èmfasi" en omplir bé la butlleta de
l’assistència ja que substitueix a la sol·licitud del benefici de l’A.J.G. Aquestes
butlletes són revisades per la Comissió Provincial de Girona i ens poden
retornar les que estiguin defectuosament confeccionades el que pot fer perdre
el dret a rebre les indemnitzacions corresponents.
També ens podem trobar amb la obligació col·legial i professional (*) de tenir
que realitzar designes penals del "torn d'ofici" que no tinguin reconegut el dret
d'A.J.G, perquè subjectivament estan exclosos de ser beneficiaris de l'A.J.G.;
aquesta circumstància es dona generalment quan s'exigeix la responsabilitat
civil per via penal a una empresa mercantil i aquesta no compareix en el
termini dels tres dies de l'emplaçament (el supòsit més freqüent és un delicte
contra la seguretat del trànsit amb danys a tercer i ser el propietari del vehicle
conduït per l’imputat una societat mercantil). En aquest supòsits el Lletrat
haurà d'exigir els seus honoraris directament a la mercantil que li ha estat
designada, bé sigui per via extrajudicial o bé utilitzant els mecanismes de
taxació de costes (art. 126.4 CP), la jura de comptes o qualsevol altre
procediment civil que es consideri adient.
(*) Legislació
Llei Orgànica Poder Judicial. Artículo 545.2. Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en aquéllas se establezca, a
quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa de oficio tendrá carácter
gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezca la ley.
Llei Enjudiciament Criminal; Art. 118, 333, 448, 505, 520, 527, 767, 771, 784, 796, 845, 868, 949 i 993.

Llei Orgànica 1/2004 de Protecció Integral contra la violència de Gènere: Art. 20.

Estatut de l’ Advocacia Espanyola
Artículo 7.
1. Los Colegios de Abogados velarán para que a ninguna persona se le niegue la asistencia de un letrado para la
defensa de sus derechos e intereses, ya sea de su libre elección o bien de oficio, con o sin reconocimiento del derecho
de asistencia jurídica gratuita, conforme a los requisitos establecidos al efecto.
Artículo 45.
1. Corresponde a los abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la
asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente.
2. Asimismo, corresponde a los abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten abogado de oficio o no designen
abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el

derecho a la asistencia jurídica gratuita. La invocación del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de
abogado para atender los asesoramientos que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le pidiere.
3. Igualmente corresponde a los abogados la asistencia a los detenidos y presos, en los términos que exprese la
legislación vigente.

Codi de l’Advocacia Catalana
Article 7 Assistència jurídica gratuïta i torn d’ofici
2. El torn d’ofici és un servei públic establert per garantir l’assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat
d’ofici o es neguin a nomenar-lo quan sigui preceptiva la seva intervenció, i consisteix en la designació d’ofici d’un
advocat. La prestació d’aquest servei correspon als advocats, i la seva gestió, als col·legis. L’advocat designat d’ofici
informarà als interessats del seu deure de pagar els honoraris, excepte quan al client se li reconegui el dret
d’assistència jurídica gratuïta. A més, l’advocat informarà al client de la distinció entre ambdues figures i de la
possibilitat o no de sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta, tenint en compte la capacitat econòmica en cada cas
concret.
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