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Disposicions

RESOLUCIÓ
JUS/3769/2010, de 15 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Ge-
neralitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del 
Torn d’Oici de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’Assistèn-
cia Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels 
Tribunals de Barcelona 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 18.5.2010, del 
qual resulta que en la mateixa data i en data 4.10.2010 es va presentar la documen-
tació que preveuen els articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment 
d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat per la Junta de Govern del Col·legi 
el 22.9.2010;

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 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques 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/786/2005, de 17 de març (DOGC núm. 4349, de 
23.3.2005);

Vist que el text del Reglament del Col·legi 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;

D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta i del Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals 
de Barcelona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades 
i dels col·legis professionals, i disposar-ne la 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, 15 de novembre de 2010

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia
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ANNEX

Reglament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Oici de l’Il·lustre 
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona

TÍTOL I
Aplicació

Article 1
Àmbit d’aplicació

1. La Junta de Govern a través d’aquest Reglament estableix les normes per a 
l’organització i funcionament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn 
d’Ofici en l’àmbit del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

2. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern 
delega a la Comissió del Torn d’Ofici, si n’hi hagués, que en aquest cas assumirà 
les funcions del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici.

TÍTOL II
Accés, permanència i especialitats del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del 
Torn d’Oici

Article 2
Condicions generals

1. La Junta de Govern, mitjançant el present Reglament, estableix un torn per 
designar procurador en qualsevol de les ordres i instàncies jurisdiccionals a les 
quals tingui dret a litigar gratuïtament i a qui no designi procurador en aquells 
procediments en els quals per Llei sigui preceptiva i inexcusable la seva intervenció 
professional.

S’entén com a interessat o sol·licitant d’assistència jurídica gratuïta les persones 
físiques o jurídiques determinades a l’article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta, i a l’article 8 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, del 
Departament de Justícia de la Generalitat.

2. El Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici té caràcter voluntari 
per a tots els col·legiats que exerceixin del Col·legi de Procuradors de Barcelona.

El col·legiat podrà prestar el servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici 
en qualsevol dels partits judicials de l’àmbit territorial del Col·legi de Procuradors 
de Barcelona, i s’ha d’inscriure prèviament, mitjançant comunicació per escrit, a 
la Secretaria del Col·legi.

En aquesta comunicació el col·legiat haurà de manifestar expressament si de-
sitja que l’extensió i l’abast de la seva actuació professional sigui per a primera i/o 
segona instància.

Les designacions per a la segona instància seran designacions derivades, que en 
cap cas computaran als efectes de despeses de gestió col·legial.

No podran inscriure’s en el Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici 
els procuradors que no pertanyin al Col·legi de Procuradors de Barcelona.

Sens perjudici de l’anterior, la Junta de Govern, en exercici de les funcions de 
regulació i organització que li atorga l’article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta, establirà l’obligatorietat d’adscripció al Servei d’Assis-
tència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici per als procuradors pertanyents al Col·legi 
de Procuradors de Barcelona que exerceixin en un determinat partit judicial quan 
el nombre d’inscrits a l’esmentat servei no permeti garantir-ne la prestació sota 
un règim de continuïtat, igualtat, neutralitat i qualitat necessari per a l’adequada 
satisfacció del dret a la tutela judicial efectiva dels ciutadans.

3. La Junta de Govern atendrà el que disposi l’òrgan plenari del Consell de Col-
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legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya pel que fa a les normes de formació 
i especialització, així com als requisits indispensables per ser inclòs en el Servei de 
Representació Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici, a tenor del que disposen l’article 
25 de la Llei d’assistència jurídica gratuïta i l’article 15 del Decret 252/1996 del De-
partament de Justícia de la Generalitat. Tot això, sens perjudici de les normes que 
en relació amb aquesta matèria pugui dictar la Junta de Govern del Col·legi.

Article 3
Deure diligència

La persona designada a l’assistència jurídica de justícia gratuïta i del torn d’ofici 
haurà de complir fidelment amb els deures i obligacions establerts pels estatuts, 
reglaments i normativa vigent.

Article 4
Extensió i abast de la designació de representació jurídica gratuïta i del torn 
d’oici

1. La representació jurídica gratuïta i del torn d’ofici haurà de portar-la a terme 
el mateix procurador durant tot el procediment. Començarà en el moment de la 
designació, i es farà extensiva per a tota la tramitació i incidències del procés; però 
no es podrà utilitzar per a procediments diferents.

2 .L’abast i l’extensió de la designació emesa pel Col·legi de Procuradors de 
Barcelona es refereix i empara l’actuació professional del procurador designat 
únicament davant els òrgans jurisdiccionals de l’àmbit territorial del Col·legi de 
Procuradors de Barcelona.

3. En el supòsit d’instàncies superiors o qüestions de competència a tramitar en 
òrgans jurisdiccionals pertanyents a l’àmbit territorial d’un altre col·legi de procu-
radors, serà necessària una nova designació per part del col·legi de procuradors 
corresponent.

4. En les designacions s’hauran de fer constar els partits judicials en els quals 
exerceix el procurador nomenat, per fixar l’abast de la seva intervenció professional 
a l’efecte de recursos, instàncies superiors o qüestions de competència.

5. L’actuació del procurador en aquells partits judicials on no hi hagi instància 
superior finalitzarà amb l’oportú emplaçament, i la vigència de la designació es 
recuperarà una vegada retornades les actuacions per l’òrgan judicial d’instància 
superior. En aquest supòsit, s’haurà de sol·licitar la designació d’un nou procurador 
per a la segona instància exercent en aquesta seu jurisdiccional, de conformitat amb 
el que disposa l’article 7 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta, i a tenor amb el que estableix la Sentència 55/2008 de la Sala Segona del 
Tribunal Constitucional, de 14 d’abril de 2008, i el Col·legi procedirà a efectuar una 
nova designació de procurador adscrit al servei en la seu jurisdiccional del tribunal 
receptor de les actuacions.

No obstant això, de conformitat amb l’article 2 del present Reglament, s’estarà a 
manifestació de voluntarietat sobre l’extensió i abast de la designació expressada 
pel col·legiat.

6. En el cas d’incompetència territorial i/o inhibició a favor d’un jutjat o tribunal 
situat en l’àmbit territorial d’un altre partit judicial diferent d’aquell que hagi emès 
la designació a favor del procurador que ha actuat per representació gratuïta/torn 
d’ofici en el procediment inhibit, s’emetrà per part de la delegació del col·legi cor-
responent una nova designació de procurador entre els col·legiats adscrits al servei 
de l’esmentat partit judicial, sobre la base de les llistes i el repartiment corresponent. 
No obstant això, el procurador inicialment designat podrà continuar amb l’assistència 
jurídica gratuïta en mèrits de l’article 5 del present Reglament si estigués adscrit al 
mateix, sense necessitat de nova designació al seu favor.

7. En qualsevol dels supòsits assenyalats en els apartats anteriors el procu-
rador tindrà dret a percebre els honoraris normativament establerts en aquest 
concepte.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5764 – 26.11.201086610

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

8. Els col·legiats adscrits al servei de representació gratuïta del partit judicial 
de Barcelona hauran de portar obligatòriament la primera i segona instància dels 
processos judicials per als quals hagin estat designats.

Article 5
Especialitats de la representació jurídica de justícia gratuïta i del torn d’oici en 
l’àmbit penal

1. L’assistència jurídica d’ofici en l’àmbit penal inclou l’actuació del procurador 
des del moment que sigui designat fins al final de l’assumpte, excepte en aquells 
partits judicials que no tinguin Audiència Provincial o Jutjat Penal, cas en què fina-
litzarà en el moment processal de la remissió de la causa per al seu enjudiciament. 
No obstant això, en aquests supòsits, de conformitat amb el que estableix l’article 
4 del present Reglament, el procurador podrà continuar amb l’assistència jurídica 
gratuïta de la part.

2. La designació es farà extensiva a la fase del judici oral en aquells partits 
judicials en els quals hi hagi jutjats penals, cas en què el col·legiat haurà de comu-
nicar al Col·legi l’assenyalament de la vista oral o els altres tràmits processals que 
comportin una nova designació, mitjançant còpia de la resolució, i li serà comptat 
un nou mòdul en els llistats corresponents.

3. Si el representat és el responsable civil subsidiari, es podrà sol·licitar l’oportuna 
provisió de fons, o si s’escau, podrà instar la corresponent reclamació judicial del 
seu compte d’acord amb el que disposa l’article 34 de la LEC.

Article 6
Especialitats de la representació jurídica de justícia gratuïta i del torn d’oici en 
l’àmbit de família

1. L’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici en l’àmbit de família inclou 
l’actuació del procurador en la demanda principal, en les mesures provisionals o 
cautelars, en l’incident d’oposició i en la modificació d’efectes de sentència.

Es comptabilitzen dos mòduls, un per a la demanda principal i un altre per a les 
mesures provisionals o cautelars.

2. Per a la modificació d’efectes de la sentència (separació o divorci), servirà la 
mateixa designació si es demana dins de l’any següent a la fermesa de la sentència 
en primera instància, i és obligatori dur el torn.

3. L’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici en un procediment de família 
inclou també l’actuació del procurador en l’execució de la sentència provisional o 
definitiva, si es demana dins dels dos anys següents a la sentència dictada en primera 
instància, i a aquests efectes es comptabilitzarà un nou mòdul.

4. Es procedirà a designar nou procurador adscrit al Servei de Justícia Gratuïta 
i del Torn d’Ofici per a la assistència jurídica gratuïta dels interessos del sol·licitant 
en els procediments d’execució de sentència que dimanen de procediments matri-
monials de separació o de divorci de mutu acord, amb el consentiment de l’altre 
cònjuge, atès que no és possible actuar com a procurador d’un dels consorts en 
contra de l’altre, quan hi ha hagut intervenció professional en un procediment 
de mutu acord.

Article 7
Especialitats de la representació jurídica gratuïta i del torn d’oici en l’àmbit 
civil

1. En els procediments d’incapacitat, s’inclourà la constitució de tutela, i es 
comptabilitzarà un mòdul per a cadascun.

Tots aquells judicis verbals o ordinaris que provinguin d’un monitori, així com 
les respectives execucions que puguin originar-se, es comptabilitzaran com un nou 
torn, amb justificació prèvia d’aquestes.

2. L’assistència jurídica d’ofici en un procediment civil inclourà l’actuació del 
procurador en l’execució de sentència provisional o definitiva, si es demana dins 
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dels dos anys següents a la sentència dictada en primera instància, i a aquests efectes 
es comptabilitzarà un nou mòdul.

Article 8
Especialitats de la representació jurídica gratuïta i del torn d’oici en l’àmbit de 
la violència domèstica i de gènere

El procurador designat pel torn especial de violència domèstica, creat a l’empara 
del Conveni de col·laboració signat en data 20 de febrer de 2001 entre el Depar-
tament de Justícia de la Generalitat i el Consell de Col·legis de Procuradors dels 
Tribunals de Catalunya, sobre l’assistència jurídica gratuïta a les persones que són 
víctimes de maltractaments, i de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, es farà càrrec de totes 
aquelles actuacions que dimanen de la situació de maltractaments de la dona, i serà 
únic amb independència de l’ordre jurisdiccional, penal, de família o civil, davant 
el qual s’hagi d’actuar.

Article 9
Especialitats de la representació jurídica de justícia gratuïta i del torn d’oici en 
l’àmbit contenciós administratiu

1. En tots els recursos contenciosos –procediments abreujats– que s’interposin 
contra els acords consignats per la Delegació o Subdelegació de Govern a Barcelona 
que acordin l’expulsió d’un estranger del territori nacional, que provinguin de sol-
licitud de nomenament d’advocat i procurador adscrit al Servei d’Assistència Jurídica 
Gratuïta i/o del Torn d’Ofici, i s’efectuï la petició a través del Servei de Tramitació 
de Justícia Gratuïta del col·legi d’advocats corresponent, o a requeriment del propi 
òrgan judicial, es procedirà a designar procurador adscrit a aquest servei de justícia 
gratuïta perquè ostenti l’assistència jurídica gratuïta del recurrent.

2. L’anterior també es farà extensiu a la resta de procediments contenciosos 
administratius, amb les especialitats que preveu l’article 4 del present Reglament.

Article 10
Acreditació de l’actuació feta en designació del torn d’oici en tots els àmbits 
jurisdiccionals

Tota actuació realitzada en designació del torn d’ofici haurà d’acreditar-se do-
cumentalment en el termini d’un mes des de l’inici de l’actuació professional 
realitzada, tal com estableix l’article 11, apartat 1r, del Decret 233/1995, de 25 
de juliol, i l’article 25, apartat 2n, del Decret 252/1996, de 5 de juliol, ambdós del 
Departament de Justícia.

TÍTOL III
Organització del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Oici

Article 11
Organització territorial del Servei de Justícia Gratuïta i del Torn d’Oici

Dins de l’àmbit geogràfic del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona 
es constituiran, per a les designacions dels corresponents torns d’ofici, les demar-
cacions següents:

1) Barcelona: que comprèn Barcelona ciutat.
2) Badalona: que comprèn Badalona.
3) Cerdanyola: que comprèn Cerdanyola del Vallès.
4) Cornellà: que comprèn Cornellà.
5) Esplugues de Llobregat: que comprèn Esplugues de Llobregat.
6) Gavà: que comprèn Gavà.
7) Granollers: que comprèn Granollers.
8) L’Hospitalet de Llobregat: que comprèn l’Hospitalet de Llobregat.
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9) Martorell: que comprèn Martorell.
10) Mollet del Vallès: que comprèn Mollet del Vallès.
11) El Prat de Llobregat: que comprèn el Prat de Llobregat.
12) Sant Boi de Llobregat: que comprèn Sant Boi de Llobregat.
13) Sant Feliu de Llobregat: que comprèn Sant Feliu de Llobregat.
14) Santa Coloma de Gramenet: que comprèn Santa Coloma de Gramenet.
15) Sabadell: que comprèn Sabadell.
16) Vilafranca del Penedès: que comprèn Vilafranca del Penedès.
17) Vilanova i la Geltrú: que comprèn Vilanova i la Geltrú.
Tot això, sens perjudici de les modificacions que es reserva la Junta de Govern 

en ús de les seves facultats.

Article 12
Organització de matèries

1. L’assistència jurídica gratuïta d’ofici dels assumptes la competència dels quals 
s’atribueixi a Jutjats i Tribunals s’organitzarà diferenciant les matèries següents:

a) Penal.
b) Família.
c) Civil.
d) Violència de gènere.
e) Contenciós administratiu.
2. La Junta de Govern, mitjançant acord motivat, podrà crear, modificar o 

suprimir tant les matèries en les quals s’estructura el Servei d’Assistència Jurídica 
Gratuïta i del Torn d’Ofici, com les demarcacions, atenent sempre la necessitat de 
millorar la prestació d’aquest.

Article 13
Organització de les llistes

La Junta de Govern, o l’òrgan que aquesta determini, elaborarà un llistat anual 
dels torns per partits judicials, en el qual constin, per ordre alfabètic, tots els procu-
radors que, reunint els requisits establerts en els articles anteriors, s’hi hagin adscrit. 
Aquest llistat estarà a la disposició dels procuradors col·legiats a la Secretaria de 
Barcelona, així com en totes les delegacions territorials del Col·legi.

Article 14
Despeses d’infrastructura

1. La Junta de Govern, de la totalitat de la subvenció percebuda dels pressupostos 
del Departament de Justícia de la Generalitat per a les actuacions professionals, 
podrà destinar l’import que anualment estableix el Departament esmentat a atendre 
les despeses d’organització, administració i gestió col·legial del Servei del Torn 
d’Ofici.

2. El Col·legi haurà de justificar documentalment les despeses realment gene-
rades per l’anterior concepte.

Article 15
Compensació econòmica

1. Els assumptes de representació jurídica gratuïta i del torn d’ofici que hagin 
estat designats pel Col·legi seran retribuïts a càrrec de les dotacions pressupostàries 
del Departament de Justícia de la Generalitat, de conformitat amb els mòduls de 
compensació econòmica establerts anualment.

2. Els col·legiats reportaran la indemnització corresponent, una vegada hagin 
acreditat documentalment davant el Col·legi l’inici de la seva intervenció profes-
sional, partint del següent:

a) En els processos civils, incloent els de família, la presentació de la còpia de la 
providència d’admissió de demanda o aquella en la qual es tingui per formulada la 
contestació, o la còpia del primer escrit degudament segellat pel jutjat o tribunal.
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b) En apel·lacions civils, la presentació de la còpia de la providència en la qual 
s’admeti a tràmit el recurs o, si s’escau, la compareixença en alçada o la còpia del 
primer escrit degudament segellat pel jutjat o tribunal.

c) En procediments penals, la presentació de la còpia de la diligència o sol·licitud 
de l’actuació processal en què intervingui el procurador, o de l’obertura del judici 
oral, i la providència o acte d’assenyalament de la vista oral.

d) En apel·lacions penals, la presentació de la còpia de la resolució judicial en què 
es tingui per formalitzat o impugnat el recurs o l’assenyalament per a la vista.

e) Als procediments restants, la presentació de la còpia de la diligència judicial 
acreditativa de la intervenció del procurador.

f) En els recursos de cassació formalitzats, la presentació de la còpia de la pro-
vidència en què es tingui per formalitzat el recurs.

g) En els recursos de cassació no formalitzats, la presentació de la còpia de 
l’informe dirigit al Col·legi en què es fonamenti la inviabilitat del recurs.

h) En el cas de transaccions extrajudicials i informes de insostenibilitat de la 
pretensió, la presentació del document transaccional o l’informe.

3. El Col·legi, a través del Servei de Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, facilitarà 
els impresos on s’han d’anotar les diferents actuacions professionals que realitzi el 
procurador, d’acord amb l’import i les normes legalment establertes.

Així mateix, es podran justificar les actuacions via telemàtica, mitjançant l’opor-
tuna aplicació informàtica, sempre que els col·legiats així ho hagin decidit. En 
aquests casos, el Col·legi quedarà exempt de l’obligació de facilitar els impresos 
justificants.

TÍTOL IV
Exercici de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’oici

Article 16
Obligacions del procurador

El procurador té les obligacions següents:
a) Aquells deures específics que imposin les lleis i altres preceptes processals 

vigents.
b) Les que preveu la normativa estatutària vigent.
c) Les que preveuen els articles 31 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència 

jurídica gratuïta, i 16 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions 
d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del 
dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals 
d’advocats i procuradors; i altres decrets, normes i acords vigents.

d) El procurador que sol·liciti causar baixa en el Servei d’Assistència Jurídica 
Gratuïta i del Torn d’Ofici estarà obligat a finalitzar els procediments en tràmit.

Article 17
Caducitat de les designacions

1. Les designacions penals no caduquen.
2. Pel que fa a la resta de designacions, l’obligació d’iniciar les actuacions inhe-

rents a la designació finalitzarà als sis mesos.
3. La vigència de la designació en procediment amb sentència finalitzarà als dos 

anys de la seva fermesa, sense cap actuació processal.

Article 18
Paritat

Sempre que se sol·liciti i s’obtingui el reconeixement del dret a litigar gratuïtament 
a través del corresponent procediment, la defensa i assistència jurídica gratuïta 
s’haurien d’assignar, necessàriament, a un advocat i procurador del torn d’ofici, i 
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no serà admissible la pretensió de litigar per mitjà d’un advocat lliurement triat i un 
procurador d’ofici, o a l’inrevés, tret que els professionals de lliure elecció renunciïn 
expressament, davant del client i davant del Col·legi, a percebre els seus honoraris, 
en compliment del que disposa l’article 27 de la Llei de 10 de gener, d’assistència 
jurídica gratuïta, i l’article 20 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Article 19
Substitució per un altre procurador

1. En el cas de substitució d’un procurador designat pel torn d’ofici per un altre 
de lliure elecció, s’atendrà el que disposen els Estatuts del Col·legi de Procuradors 
dels Tribunals de Barcelona.

2. El procurador adscrit al Servei de Representació Gratuïta i del Torn d’Ofici 
que sigui substituït té l’obligació de notificar aquesta circumstància a la Secre-
taria del Servei del Torn d’Ofici, als efectes de comprovar si existeixen causes 
específiques d’abstenció de conformitat amb el que disposa l’article 21 del present 
Reglament.

Article 20
Pagament d’honoraris al procurador

1. La designació d’un procurador del torn d’ofici no eximeix les persones 
físiques de satisfer els seus honoraris, obligació de pagament que queda en 
suspens mentre es tramita i es resol el reconeixement del dret a litigar gratuï-
tament, si s’escau.

2. En aquells casos en què no sigui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta, 
i en aquells que es declari solvent dins de l’ordre jurisdiccional penal, el procurador 
tindrà dret a cobrar els drets i avenços des del moment que porti a terme alguna 
actuació professional, i pot instar el corresponent expedient d’habilitació de fons o, 
si s’escau, de jura de comptes, a tenor del que disposa la LEC; de la mateixa manera, 
el procurador designat d’ofici té l’obligació de comunicar aquesta circumstància a 
la Comissió del Torn d’Ofici i no tindrà dret a percebre la subvenció a càrrec de la 
Generalitat i, si l’hagués rebut, haurà de reintegrar-la al Col·legi.

3. L’obligació de devolució prevista en el paràgraf anterior quedarà en suspens 
mentre el procurador no hagi cobrat la seva minuta.

4. La Junta de Govern, per si mateixa o a través de la Comissió del Torn d’Ofici, 
si n’hi hagués, en ús de les seves facultats i amb l’objectiu de fer efectiu el contingut 
del present article, podrà demanar a les persones físiques la informació necessària 
per comprovar el pagament o cobrament indegut de drets.

Article 21
Renúncia a les designacions

1. Una vegada efectuada la designació del torn d’ofici, l’assistència jurídica gratuïta 
és irrenunciable, excepte si concorre algun dels següents supòsits d’abstenció:

a) Parentiu de consanguinitat o d’afinitat dins del 4t grau civil amb la part sol-
licitant.

b) Parentiu de consanguinitat o d’afinitat dins del 4t grau civil amb la part 
contrària.

c) Parentiu de consanguinitat o d’afinitat dins del 2n grau amb el procurador de 
la part contrària.

d) Parentiu de consanguinitat o d’afinitat dins del 2n grau amb el jutge, o ma-
gistrat, o el secretari, oficials, auxiliars o agents judicials.

e) Haver representat a alguna de les parts.
f) Per conflicte d’interessos o per salvaguarda del secret professional.
g) Acreditar suficientment no poder fer-se càrrec de l’assistència jurídica gratuïta 

per raó de salut. En aquest cas, la renúncia comportarà la baixa automàtica del torn 
durant el temps que duri la seva malaltia.
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h) Incompatibilitat amb l’assumpte o amb l’assistència de l’assumpte per haver-se 
trencat la relació de confiança amb l’advocat i/o el representat, circumstància que 
ha de quedar degudament acreditada.

i) Per conflicte d’interessos entre els seus representats, en el cas de procuradors 
associats o que comparteixen serveis.

j) Per qualsevol altra causa extraordinària sobrevinguda.
Els supòsits a), b), c) i d) s’entendran també respecte als parents de persones que, 

implicades com a part o com a procurador en un mateix procediment, es trobin 
unides per un vincle afectiu d’analogia significativa al matrimoni.

Article 22
Tramitació de la denúncia

1. La renúncia haurà de comunicar-se per escrit a la Junta de Govern o a l’òrgan en 
què per aquesta es delegui, i s’haurà de notificar simultàniament al jutjat o tribunal 
als efectes de suspensió dels terminis processals.

2. El termini per presentar la renúncia és de sis dies hàbils des de la notificació 
de la designació o des que es tingui coneixement de la causa de renúncia.

3. Dins dels sis dies següents des de la comunicació, es resoldrà sobre la causa 
al·legada; aquest termini es podrà prorrogar fins a sis dies més, si la Junta considera 
necessari recaptar més informació que clarifiqui la petició.

4. La resolució que dicti la Junta de Govern o l’òrgan en què aquesta hagi delegat 
es comunicarà al procurador sol·licitant; la resolució en què es denegui la renúncia 
podrà ser recorreguda davant la Junta de Govern dins del termini de les 24 hores 
següents a la notificació de la resolució. La resolució del recurs serà immediatament 
executiva.

5. En el cas que s’accepti la renúncia, es designarà el procurador que correspongui 
pel rigorós ordre que figuri en els llistats corresponents.

Article 23
Dipòsits dels expedients

En els supòsits de baixa voluntària o forçosa en l’exercici de la professió, els 
procuradors afectats per aquesta situació haurien de lliurar, si així ho acordés la 
Junta de Govern, al Servei de Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, els expedients o, 
si s’escau, els llistats històrics que per torn d’ofici estiguessin tramitant, per al seu 
lliurament al nou procurador designat; aportant còpia d’haver notificat la baixa als 
jutjats on es tramiten els citats assumptes d’ofici.

TÍTOL V
La Comissió del Torn d’Oici

Article 24
Comissió del Torn d’Oici

1. La Comissió del Torn d’Ofici, si n’hi hagués, té la finalitat de dirigir i vigilar 
el funcionament del Servei de Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, per delegació de 
la Junta de Govern.

2. Seran funcions de la Comissió del Torn d’Ofici:
a) Les que atorga aquest Reglament.
b) El seguiment puntual del Servei de Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, informant 

la Junta de Govern, proposant-li les mesures necessàries per al seu correcte funcio-
nament i assessorant-la en totes aquelles qüestions que li siguin sol·licitades.

c) Elaborar i proposar les seves pròpies normes de funcionament intern.
d) Proposar modificacions del Reglament del Servei d’Assistència Jurídica 

Gratuïta i del Torn d’Ofici per a la seva aprovació per part de la Junta de Govern, 
si ho estima procedent.
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e) Establir les vies que facilitin la informació entre els procuradors adscrits als 
torns, així com la seva adaptació específica a la problemàtica del servei.

Assessorar els col·legiats que duguin torn en els possibles dubtes que els puguin 
sorgir en la pràctica de l’exercici de la professió.

f) Proposar les assignacions públiques i el pressupost del torn d’ofici.
g) Proposar l’acceptació i denegació de les renúncies a la Junta de Govern.
h) Examinar i decidir sobre les peticions de designació del torn d’ofici.
i) Incoar els expedients disciplinaris/queixes.
j) Establir una estreta col·laboració amb la Comissió del Torn d’Ofici del Col·legi 

d’Advocats, amb la finalitat que els professionals d’ambdós col·legis compleixin 
estrictament les respectives comeses que els siguin confiades, afavorint una major 
companyonia i col·laboració.

k) Coordinar amb altres organismes les mesures tendents a la millora del servei.
l) Qualsevol altra delegada per la Junta de Govern.

Article 25
Facultats disciplinàries

1. La Comissió del Torn d’Ofici, si n’hi hagués, donarà trasllat a la Junta de 
Govern del Col·legi perquè aquesta determini si hi ha responsabilitat disciplinària 
segons el títol IV dels Estatuts del Col·legi, sobre les qüestions següents:

a) El cobrament indegut de qualsevol import al justiciable fora de les vies i 
procediments legals o reglamentaris.

b) Renunciar a assumptes designats pel torn d’ofici sense causa legal.
c) No realitzar personalment el servei o procediment per al qual ha estat designat 

o no notificar a la Comissió les substitucions de conformitat amb l’article 19 del 
present Reglament.

d) No posar en coneixement l’existència d’una incompatibilitat al integrar-se en 
el Servei de Representació Gratuïta i del Torn d’Ofici.

e) El incompliment de la normativa col·legial.

Article 26
Suspensió cautelar

1. Obert un expedient disciplinari pel Col·legi com a conseqüència de queixes 
o denúncies formulades pels usuaris dels Serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta, 
i quan la gravetat dels fets denunciats així ho aconselli, la Junta de Govern podrà 
acordar la suspensió cautelar del servei del professional presumptament responsable 
d’aquests fets. Aquesta mesura serà executable des de la seva adopció.

2 El procurador afectat podrà interposar recurs de reposició contra la suspensió 
cautelar davant la Junta de Govern en els termes previstos pels articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú o bé interposar directament recurs contenciós 
administratiu contra aquest acte.

3. La mesura cautelar es mantindrà mentre duri la tramitació de l’expedient, 
sense que en cap cas pugui ser superior a sis mesos.

Article 27
Composició de la Comissió del Torn d’Oici

1. La Comissió del Torn d’Ofici estarà composada per un màxim de cinc mem-
bres, més dos membres de la Junta de Govern, sent un d’aquests qui assumeixi les 
funcions de presidència, per delegació del degà o degana.

2. Els membres d’aquesta Comissió no pertanyents a la Junta de Govern haurien 
de complir els requisits següents:

a) Estar inscrits en qualsevol dels torns d’ofici.
b) No haver estat sancionat per falta greu o molt greu, excepte si ha estat reha-

bilitat.
3. La Comissió es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos, o a proposta 

del president de la Comissió, o dels 3/5 dels membres d’aquesta.
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4. Els acords d’aquesta Comissió s’adoptaran per majoria i, en cas d’empat, el 
president tindrà vot de qualitat.

5. La pròpia Comissió, a proposta de qualsevol dels seus membres, podrà integrar 
de manera puntual membres d’altres comissions, o procuradors, funcionaris públics 
o representants d’organismes o institucions públiques o privades, a fi d’afavorir i 
articular els mecanismes que permetin la millora del servei.

6. La Comissió, en funció de les seves necessitats, es podrà estructurar en àrees 
de treball presidides per un dels membres de la Comissió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

La Junta de Govern, en ús de les facultats que li confereix l’article 22 Llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, podrà adoptar, de manera motivada i 
en aplicació del present Reglament, els acords que consideri necessaris per garantir 
la prestació del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici sota un règim 
de continuïtat, igualtat, neutralitat i qualitat necessari per a l’adequada satisfacció 
del dret a la tutela judicial efectiva de totes les persones.

De la mateixa manera i amb aquesta mateixa finalitat, la Junta de Govern també 
podrà dictar totes aquelles normes complementàries del present Reglament que 
consideri oportunes.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Els col·legiats hauran de comunicar per escrit al Col·legi en el termini de quinze 

dies des de la publicació del present Reglament els partits judicials en els quals 
desitgin inscriure’s al Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici.

Dintre del mateix termini s’ha de comunicar si l’extensió i abast de la seva actuació 
professional serà de primera i/o segona instància. No obstant això, les designacions 
que s’hagin efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament 
continuaran sent obligatòries.

Segona
Les designacions als partits judicials de Granollers i Mollet finalitzaran als tres 

mesos en el cas que la designació s’hagi efectuat pel Col·legi, i això a l’efecte d’aco-
modar-lo al que estableix el Col·legi d’Advocats de Granollers, si el peticionari o el 
lletrat designat d’ofici per al mateix assumpte no ha fet lliurament de les demandes 
civils o penals corresponents al procurador designat per a la seva tramitació. En 
aquests casos, haurien de comunicar-se al Col·legi als efectes oportuns.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queda derogat l’anterior Reglament del Torn d’Ofici de 14 de desembre de 2005, 
així com totes aquelles normes o acords que s’oposin a aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquest Reglament entrarà en vigor transcorregut un mes des de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(10.316.074)
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	MAH/3766/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Variant de Piera i Vallbona d’Anoia. Carretera B-224, del PK 2,000 al 14,000. Tram: variant de la carretera B-224 i enllaç 
	de les carreteres B-231 i BV-2243”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3767/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de condicionament de la carretera C-51. Del PK 65+000 al 90+500. Tram: el Vendrell-Valls, al terme municipal d’Albinyana.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3768/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró. Autopista C-32. Del PK 98+500 al 104+100. Tram: Argentona-Mataró”.
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	MAH/3770/2010, de 18 de febrer, per la qual publiquen els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al segon semestre de l’any 2009, d’aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió fo
	restal i de la seva publicació.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	OAC/PER09/2010, de 22 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per proveir un lloc de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3759/2010, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2020/2010, de 15 de juny, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la 
	provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució EDU/3332/2010, de 14 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d’ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a l
	a promoció de l’autonomia del centre educatiu (DOGC núm. 5741, pàg. 77924, de 25.10.2010).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/3754/2010, de 17 de novembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball dels grups A i B de personal laboral fix del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (convocatòria núm. LCU/001/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3755/2010, de 17 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Fernando Álava Cano com a cap del Servei d’Inspecció d’Assistència Sanitària a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3756/2010, de 19 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Mateo Quintana Lázaro com a cap del Servei d’Investigació i Avaluació del Sistema Sanitari a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	SLT/3757/2010, de 12 de novembre, de cessament de la senyora Montserrat Domínguez i Font com a directora del Servei Regional de Girona de l’Agència de Protecció de la Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3753/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del primer, segon, tercer i quart nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i la campanya de carr
	era professional del personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3762/2010, de 8 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (convocatòria de provisió núm. AG/008/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	185/2010, de 23 de novembre, de cessament i nomenament de vocals del Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a consulta pública l’ampliació de l’abast del projecte Xarxa Oberta.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	relatiu a una resolució que acorda deixar sense efectes l’acord d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació del Pla parcial urbanístic del sector discontinu SUD-15 Molí d’en Reixach - Bernades, al terme municipal de Sa
	nta Cristina d’Aro.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-48/11. GEEC JU 2010 4298).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-46/11 GEEC JU 2010 4212).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 19 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors sanitaris.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifica la nova proposta de resolució relativa a l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’ampliació del termini de tramitació de l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DIVERSOS
	AGRÍCOLA SAN SALVADOR DE GERB, SCCL
	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
	FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA-PORTUGAL, PER A LA COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
	FUNDACIÓ PRIVADA PUNTAIRES
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	R.M.& B ASESORES, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALBAGÉS
	BALENYÀ
	CALDES DE MALAVELLA
	CANOVELLES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CERVELLÓ
	CUBELLES
	FALSET
	FIGUERES
	MONISTROL DE CALDERS
	OLESA DE MONTSERRAT
	OLIVELLA
	OLOT
	PONTS
	RUBÍ
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT PERE DE SALLAVINERA
	SITGES
	VALLMOLL
	VESPELLA DE GAIÀ
	LA VILELLA BAIXA
	VINEBRE
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	ALTRES
	ORGANISMES
	DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 310/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs contenciós administratiu (exp. 85/2009).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 687/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 406/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 407/2010).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 815/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre actuacions de recurs ordinari (exp. 49/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 387/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 388/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 453/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 26/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2285/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 472/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 62/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2156/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1957/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Granollers, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 1069/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1949/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 686/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 264/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1252/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 200/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 350/2008).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Gavà, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 15/2010).
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