TITOL I
CONCEPTES GENERALS

CAPITOL I
NORMES GENERALS

Article 1.- Concepte
El Torn d’Ofici i Assistència Penal al Detingut o Pres es concebeix
com una obligació col·legial col·lectiva, assumida d’origen pels
Estatuts Generals de l’Advocacia en el seu article 57 i següents,
que imposa una càrrega corporativa i una alta responsabilitat social
que concerneix als Advocats en la prestació d’aquest servei
professional, la funció dels quals s’ha de desenvolupar amb la
màxima diligència i responsabilitat a l’objecte de fer realitat el
mandat de l’article 119 de la Constitució Espanyola de 1978.

Article 2.- Competència
2.1.- De conformitat amb l’article 60-1 de l’Estatut General de
l’Advocacia, correspon a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats establir les normes de repartiment dels Torn
d’Assistència Penal i d’Ofici, així com determinar els requisits que
han de complir aquells lletrats que hagin i vulguin prestar aquest
servei.
2.2.- La prestació del Torn d’Ofici i d’Assistència al Detingut o Pres
per part dels Lletrats col·legiats en aquest Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Figueres, estarà sotmesa a aquestes normes i tindrà
caràcter de voluntària i especialitzada per branques de l’activitat
jurídica i actuació professionals, i d’acord amb els requisits que
s’estableixen en aquest Reglament i aquelles normes que siguin de
preceptiva aplicació.
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Article 3.- Àmbit objectiu i territorial
Correspon al col·lectiu d’Advocats exercents de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Figueres, dins de la seva competència objectiva
territorial, en l’estricte àmbit jurisdiccional processal en el que sigui
preceptiva la intervenció professional de l’advocat, la defensa i
l’assistència jurídica d’aquelles persones que d’acord amb la
legislació vigent en el moment de la sol·licitud puguin acollir-se al
dret del Benefici de Justícia Gratuïta.

CAPITOL II
PRESTACIÓ I REQUISITS

Article 4.- Inscripció
Sense prejudici de la voluntarietat d’inscripció als diferents Torns, la
Junta de Govern es reserva la facultat d’establir la obligatorietat
d’un o tots els respectius torns si al seu entendre el nombre de
col·legiats inscrits és insuficient per atendre el serveis que es tracti.

Article 5.- Requisits d’inscripció
Pot demanar ésser inclòs en el Torn o Torns del servei de defensa
d’ofici, qualsevol Lletrat que acrediti, a criteri de la Junta de Govern,
l’acompliment dels requisits que normativament siguin vigents i
d’aplicació en cada moment.

Article 6.- Organització
El servei de defensa d’ofici s’organitzarà per part de la Junta de
Govern, podent modificar els torns establerts per adequar-los al bon
funcionament del servei, segons les necessitats de cada moment.
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Article 7.- Baixa en el Torn
En aquells casos en què el lletrat es doni de baixa o decideixi de
prestar el servei d’ofici, però continuï com a Lletrat exercent en el
Col·legi, haurà de seguir en la defensa d’aquells assumptes per als
que hagués estat designat fins a la seva finalització.
La Junta de Govern podrà acordar la baixa dels lletrats adscrits al
torn per reiterat incompliment.
En cas de baixa definitiva com a exercent es nomenarà un altre
advocat.

CAPITOL III
INCOMPATIBILITATS, EXCUSES I RENUNCIES
Article 8.- Regla General
Tret dels casos als quals es refereixen els articles següents i dels
supòsits puntuals per raó d’urgència o immediatesa, l’actuació de
l’advocat a qui se li confereixi la defensa d’ofici, és personal i
obligatòria, i no pot ser substituït, ni pot renunciar-hi ni excusar-s’hi.
Article 9.- Incompatibilitats
No podrà assumir la defensa d’un afer que li hagi estat designat
d’ofici, aquell advocat que es trobi en algun dels casos següents,
a) L’existència d’un parentiu de consanguinitat o afinitat, dins del
cinquè grau civil amb el litigant advers.
b) El mateix parentiu, dins els segon grau, amb el Lletrat de la part
adversa.
c) Haver defensat la part adversa.
d) Tenir interessos comuns amb l’altra part i particulars o
professionals amb l’afer.
e) Aquells altres supòsits afins o similars als anteriors que, a criteri
de la Junta de Govern poguessin determinar llur incompatibilitat.
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Article 10.- Excuses
Podrà l’advocat excusar-se de la defensa del cas que li ha estat
encomanat en els següents supòsits,
a)
b)
c)
d)
e)

Quan entengui que es insostenible la pretensió del client.
Malaltia sobrevinguda, enfermetat o incapacitat.
L’interès o la incompatibilitat sobrevingudes en l’afer.
La baixa en l’exercici de la professió.
Deixar de reunir alguns del requisits que s’exigeixen en aquest
reglament.

Article 11.- Renúncies
Podrà demanar la renúncia al cas que li ha estat encomanat,
l’advocat que es trobi en algun dels casos següents,
a) Quan per raons de consciència li resulti anguniosa la defensa de
l’afer.
b) Quan hi hagin greus discrepàncies o enfrontaments amb el propi
client.
c) Quan el propi client hagi manifestat per escrit i fonamentadament
el seu desig que sigui substituït el Lletrat que hagués estat
assignat.
d) Denegacions de pobresa.

Article 12.- Operativitat
En tots els supòsits dels articles anteriors, s’haurà d’adreçar un
escrit al Col·legi d’Advocats. En aquest escrit hauran de ser
degudament raonades les causes de que es tractin i, la Junta de
Govern i en el seu nom l’Excm/a. Sr/a. Degà/na haurà d’acceptar o
no la petició previ Informe de la Comissió del Torn d’Ofici, en el qual
es considerarà la possibilitat de reducció de la retribució econòmica
corresponent.
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CAPITOL IV
DESIGNES ESPECIALS

Article 13.- Extensió del servei.
La defensa d’ofici la durà a terme l’advocat designat durant tot el
procediment. Comporta les incidències, incloent l’interposició i
substanciació dels recursos que siguin procedents, sempre que
aquesta intervenció no exigeixi la col·legiació o habilitació en un
altre Corporació.
Si són necessaris aquests requisits, la funció de l’Advocat acabarà
amb l’escrit anunciant o interposant el recurs, en el qual haurà de
sol·licitar nova designa d’Advocat i Procurador d’ofici per al seu
defensat, i amb la compareixença si s’escau.
Comporta també l’execució de la sentència, sempre que la mateixa
es sol·liciti dins els dos anys següents a la sentència dictada en
primera instància.

Article 14.- Defensa en l’àmbit penal
La defensa d’ofici en l’àmbit penal inclou l’actuació des del moment
en que és designat, per assistir a un detingut o pres, com en
qualsevol altre fase del procediment fins el termini de l’assumpte.
Atès que en l’exercici del dret de defensa es poden produir
incompatibilitats, cada detingut o pres serà assistit per un Advocat
diferent, amb independència del nombre de diligències policials o
judicials.
En el supòsit d’impossibilitat manifesta de l’Advocat de guàrdia
d’acudir a l’assistència al detingut, la portarà a terme el substitut en
el torn, es a dir, l’Advocat següent de la llista, en qualsevol cas mai
podrà delegar-se en un professional no inscrit en el Torn d’Ofici.
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TITOL II
CAPITOL I
TORNS I RETRIBUCIONS

Article 15.- Regla General
La percepció de la retribució amb càrrec al fons del Torn d'Ofici és
incompatible amb el cobrament de qualsevol quantitat al justiciable.

Article 16.- Regles Especifiques.
16.1.- Torn Civil - El lletrat designat d'ofici haurà de justificar davant
la secretaria del Col.legi, en el termini de tres mesos, la interposició
de la demanda o bé l'oposició a la mateixa, mitjançant comunicació
escrita, en la qual es deixi constància del número d'Actes i Jutjat
que segueix l'expedient o de qualsevol altra circumstància processal
similar que denoti l'actuació processal del Lletrat, i/o professional
en relació directa amb la designa de que ha estat objecte.
16.2.- Torn penal i Assistència - El lletrat designat d'ofici, ja sigui
per al Torn General Penal, o bé per al Torn d'Assistència al Detingut
o Pres, haurà de justificar la seva intervenció i actuació professional
de defensa, davant la Secretaria del Col.legi, en el termini de cinc
dies a partir de la data en la que es produeixi la intervenció
professional en la defensa o com a màxim dins el trimestre objecte
de retribució, mitjançant l'assistència lletrada davant el centre de
detenció o Jutjat que conegui de l'afer, indicant el tipus d'assistència
realitzada.
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Article 17.- Pèrdua de Drets Retributius.
17.1.- El lletrat del torn d'Ofici i assistència que no compleixi amb
els requisits de comunicació i justificació de la seva actuació
professional, dins del termini fixat, per a la liquidació dels Drets pel
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, perdrà el
dret a la retribució econòmica que s'hagués, inicialment, derivat de
la designa, encara que hagués realitzat actuacions professionals
d'ofici; i haver-les fet, haurà de continuar en la defensa del
justiciable fins la finalització de l'assumpte, segons preveu aquest
reglament, llevat de causes justificades i de força major.
17.2.- Qualsevol excusa, renúncia o incompatibilitat, tret que sigui
sobrevinguda, produirà els mateixos efectes econòmic-retributius,
de pèrdua del dret a percebre qualsevol quantitat.
17.3.- No obstant, la Comissió del Torn d'Ofici estudiarà cada cas
en particular, podent acordar excepcions, degudament justificades i
raonades, a les anteriors regulacions establertes en aquest article.

Article 18.- Situacions Especials.
Com a situacions especials que es poden donar en el
desenvolupament del Servei del Torn d'Ofici i Assistència, i amb
referència a la retribució, es contemplen a continuació les següents,
18.1.- La designa d'un lletrat dels inscrits en les llistes per a la
defensa d'Ofici i Torn d'Assistència Penal, no allibera al justiciable
de satisfer els seus honoraris professionals, quedant, però, alliberat
del pagament dels esmentats honoraris quan: pels mecanismes
establerts en les Lleis, hagi obtingut la Resolució positiva i ferma de
beneficiari del dret a la Justícia Gratuïta o en l'àmbit penal, sigui
declarat insolvent total en la peça de responsabilitat civil separada
que s'instrueix paral·lela en l'expedient judicial respectiu.
18.2.- a) Davant el supòsit que el justiciable expressi la seva
voluntat d'escollir un lletrat que el defensi particularment, hi hagi
estat designat un lletrat del Torn d'Ofici, el lletrat de lliure elecció
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haurà de sol·licitar la vènia, per escrit, al lletrat d'ofici, estant obligat
a satisfer la quantitat que aquest li hagi indicat com a Minuta
d'Honoraris. En cas que el lletrat de lliure elecció no satisfaci els
honoraris sol·licitats, el lletrat d'ofici presentarà la seva minuta a la
Secretaria del Col.legi, i aquest requerirà al lletrat peticionari que en
un plaç no superior a 10 dies hàbils dipositi la quantitat sol·licitada,
amb els apercebiments corresponents.
b) El lletrat de Lliure elecció, dintre del termini establert, podrà
presentar escrit al Col.legi en el qual manifesti les seves
discrepàncies amb respecte als conceptes i quantitats passades pel
cobrament pel lletrat d'ofici, del qual es donarà trasllat al Lletrat
discrepant, per termini de 5 dies hàbils, perquè manifesti el que al
seu dret convingui, i una vegada exhaurit aquest escrit, d'haver-se
presentat escrit impugnatori, s'escoltarà, per igual termini al Lletrat
d'ofici, i una vegada transcorregut aquest últim, la Comissió del Torn
d'Ofici emetrà un dictamen per escrit en un termini màxim de 15
dies hàbils que podrà prorrogar per 15 dies més quan altres
ocupacions peremptòries i urgents hagin de ser ateses. L'esmentat
dictamen serà aprovat per la Junta de Govern en la primera sessió
que es celebri. Contra aquest acord de la Junta de Govern no es
podrà formular cap tipus de recurs.
Per poder impugnar la minuta presentada per l'advocat d'ofici, el
lletrat impugnant haurà de dipositar el 50% de l'import de la
mateixa.
18.3.- El lletrat d’ofici vindrà obligat a posar en coneixement de la
Comissió del Torn d’Ofici, de forma immediata, la sol·licitud de vènia
cursada pel Lletrat de lliure elecció, arribant l’esmentada obligació al
Lletrat designat particularment pel justiciable.
18.4.- La percepció de la retribució amb càrrec al fons del Torn
d’Ofici és incompatible amb el cobrament de qualsevol quantitat
complementària al justiciable.
18.5.- En conseqüència, en aquells supòsits en el quals l’Advocat
d’Ofici rebi uns honoraris del justiciable sol·licitant del Torn o de la
part adversa, amb demandes de costes, haurà de posar-ho en
coneixement de la Comissió del Torn i no tindrà dret a percebre
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honoraris a càrrec de l’Estat, i si ja els hagués rebut, vindrà obligat a
reintegrar-los al Col.legi.
18.6.- No tindran dret a percebre retribució del Torn, aquells Lletrats
que, havent assumit la defensa d’un assumpte en el qual l’interessat
gaudeixi del benefici de Justícia Gratuïta, ho hagin estat designats
pel propi Col.legi d’Advocats.

Article 19.- Import de la retribució.
La indemnització per cada designa i/o assistència serà aquella que
correspongui segons el barem i qualificació vigent en cada moment
aprovat per el Consell de Il·lustre Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Article 20.- Defensa gratuïta assumida particularment.
No rebran cap retribució del Col.legi d’Advocats amb càrrec als fons
que aquest percebi per a la prestació del servei, aquells advocats
que assumeixin particularment la defensa d’un assumpte amb
procediment de Justícia Gratuïta, així com tampoc hauran de
percebre cap fons del Col.legi aquells advocats que iniciada una
defensa, pel Torn d’ofici, tant dins de l’àmbit penal com del civil
percebessin retribució econòmica dels seus clients quan aquests
renunciïn al Benefici de Justícia Gratuïta.

TITOL III
COMISSIO DEL TORN D’OFICI

Article 21.- Comissió del Torn d’ Ofici
La Junta de Govern designarà una Comissió del Torn d’ofici, a la
qual correspondrà:
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a) Resoldre inicialment, les qüestions, concretes que plantegin els
col·legiats en relació als assumptes que els hagin estat
encomanats pel Torn d´ofici. En forma definitiva, aquestes seran
resoltes per la Junta de Govern.
b) Proposar a la Junta de Govern els acord que aquesta haurà
d’adoptar sobre qüestions generals del Torn d´Ofici, així com les
modificacions al present Reglament.
c) Aquelles altres que li pugin ésser conferides a l’esdevenidor per
acord de la Junta de Govern i les que són atribuïdes per aquest
Reglament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- Vigència de les designes.
La designa d’Ofici efectuada per la Secretaria del Col·legi, tindrà
una vigència d’un any a partir de la data que sigui notificada al
Lletrat, sempre que dins d’aquest termini no s’hagi pogut iniciar
l’actuació per causa imputable al justiciable sol·licitant.
Passat el termini de vigència i realitzada la notificació, establerta en
el paràgraf precedent, el Lletrat designat d´ofici quedarà exonerat
de portar la defensa del interessos del justiciable sol·licitant.
El supòsit contemplat en aquest article, serà causa suficient per què
el lletrat designat, de tornar a correspondre-li el mateix clientsol·licitant en una nova designa, pugui excusar-se al·legant l'anterior
efectuada en la seva persona, i l'excusa forçada que havia de
tramitar per caducitat de la designa, imputable al justiciable.
SEGONA.- Pròrrogues.
D’un trimestre per l’altre s’entendran prorrogades les inscripcions
als respectius torns, llevat de notificació expressa per escrit en un
termini de 30 dies abans de la confecció de les noves llistes.
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TERCERA.- Règim disciplinari
Els Advocats inscrits al servei de defensa d’ofici estan sotmesos al
règim disciplinari general de l’Advocacia i en espacial, a la
normativa aplicable al servei de defensa d’ofici i a l’assistència
jurídica gratuïta i al present Reglament. Podent constituir les
infraccions faltes lleus, greus o molt greus segons la normativa
aplicable.
QUARTA.- Propostes
Una tercera part dels advocats adscrits al servei de defensa d’ofici o
una tercera part del conjunt dels advocats col·legiats i residents,
podran proposar a la Junta de Govern qualsevol modificació o
esmena del present Reglament.

DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats, els Reglaments d’Assistència al Detingut i
Reglament del Torn d’Ofici aprovats en data 26 de novembre de
1993 i totes aquelles disposicions complementàries dictades amb
anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament.

DISPOSICIO FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació
per l’Assemblea General.

Figueres, trenta-un de gener del 2000
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