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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/2297/2011, de 5 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la 
Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta 
i del Torn d’Oici del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’Assistència 
Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de 
Mataró 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 25 de novembre de 2010, del 
qual resulta que en data 4 de novembre de 2011 es va presentar la documentació 
prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d’elaboració 
i aprovació del Reglament, aprovat en les juntes de govern del Col·legi de dates 17 
de novembre de 2010 i 31 de maig de 2011;

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 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 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/319/2011, de 27 de gener (DOGC núm. 5815, de 
10.2.2011);

Vist que el text del Reglament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del 
Torn d’Ofici del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró 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;

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 
Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de 
Mataró a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Profes-
sionals de la Generalitat de Catalunya.

—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 5 de desembre de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia
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ANNEX

Reglament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Oici del Col·legi 
de Procuradors dels Tribunals de Mataró

PREÀMBUL

L’article 24 de la Constitució consagra el dret fonamental de qualsevol persona a 
obtenir la tutela judicial efectiva per part de jutges i tribunals sense que, en cap cas, 
es pugui causar indefensió. Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquesta 
garantia constitucional, va ser aprovada la Llei 1/1996, de 10 de gener, reguladora 
de l’assistència jurídica gratuïta, que té com principal finalitat garantir l’accés de 
totes les persones a la justícia en condicions d’igualtat.

La Llei 1/1996, de 10 de gener, s’ha vist complementada pel seu Reglament 
de desenvolupament (Reial decret 996/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’assistència jurídica gratuïta) i, a nivell tant estatal com autonòmic, 
per l’Ordre del Ministeri de Justícia de 3 de juny de 1997, en virtut del qual s’esta-
bleixen els requisits mínims de formació i especialització necessaris per a prestar 
els serveis d’assistència jurídica gratuïta, i pel Decret 252/1996, de 5 de juliol, de 
creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, regulació del procediment 
per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i subvenció per a les 
actuacions professionals dels advocats i procuradors a Catalunya.

A nivell col·legial, l’article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, estableix que 
seran els col·legis de procuradors els qui regulin i organitzin el servei d’assistència 
jurídica gratuïta, a través de les seves juntes de govern, garantint, en tot cas, la seva 
prestació continuada i atenent als criteris de funcionalitat i d’eficiència dels fons 
públics posats a la seva disposició.

El que precedeix s’ha de posar en relació amb la recent transposició al nostre 
ordenament jurídic de la Directiva 123/2006/CE, de 12 de desembre de 2006, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de 
Serveis), mitjançant les lleis 17/2009, de 23 de novembre, sobre l’accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici, 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici, i 7/2006, de 31 de maig (en la redacció del Decret legislatiu 3/2010), 
concretament pel que fa a l’article 44.4 que ha suposat la derogació del principi de 
la territorialitat a l’exercici de la procura: “la incorporació d’un procurador en un 
col·legi de procuradors l’habilita per exercir la professió a tot el territori de l’Estat. 
Per tal de garantir el compliment de la bona praxi i de les obligacions deontològiques 
de la professió en els supòsits d’exercici professional en territori diferent del de la 
col·legiació, els col·legis professionals han d’utilitzar els mecanismes de comunicació 
i cooperació administratius adients.”

L’entrada en vigor de la citada normativa ha afectat d’una manera molt signi-
ficativa als procuradors dels tribunals, ja que ha suposat la supressió d’un dels 
pilars bàsics entorn els quals s’exercia la professió: el principi de territorialitat. 
A més, ha afectat a tota una diversitat de qüestions, també rellevants per a l’ade-
quat desenvolupament de l’activitat professional, atès que la regla fonamental de 
la nova legislació és la llibertat. S’entén, doncs, que una professió que fins a la 
data estava fortament reglamentada ha d’adaptar-se als nous aires legislatius en 
diversos camps.

Als Estatuts del Col·legi de Procuradors de Mataró, declarats adequats a la lega-
litat per la Resolució JUS/319/2011, de 27 de gener, i publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 10 de febrer de 2011 ja van quedar derogats els articles 
referents a l’organització i prestació del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del 
Torn d’Ofici que vulneraven la normativa actual. L’article 58 dels Estatuts recull 
el principi bàsic de la voluntarietat, matisada per la facultat de la Junta d’establir 
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la seva obligatorietat per a aquelles demarcacions en què el número de col·legiats 
adscrits no garantissin el funcionament adequat del Servei.

Aquest Reglament ajusta l’organització del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta 
i del Torn d’Ofici als principis tant de la Directiva de Serveis com de la legislació 
a través de la qual es trasllada al nostre ordenament jurídic. Una prova inequívo-
ca d’això la trobem en la seva principal novetat, consistent en la modificació del 
sistema d’adscripció a l’esmentat Servei, que deixa de ser obligatòria i passa a ser 
voluntària per a tots els procuradors del Col·legi de Mataró. La referida modificació 
es fonamenta en la constatació, per part de la Junta de Govern, que a través d’aquest 
nou sistema organitzatiu també es pot garantir la prestació del Servei sota el règim 
de continuïtat, igualtat, neutralitat i qualitat legalment exigit.

No obstant això, i tal com es preveu a l’article 2 del Reglament, la Junta de Go-
vern, en exercici de la potestat d’organització del Servei que li atribueix l’article 22 
de la Llei 1/1996, de 10 de gener, establirà l’obligatorietat de l’adscripció al Servei 
d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici per als procuradors que exerceixin 
en un determinat partit judicial quan el nombre d’inscrits en el Servei no permeti 
garantir la seva prestació en les condicions legalment establertes.

Al fil de l’anterior, també s’ha d’assenyalar que la Directiva de Serveis estableix, 
a l’article 1.7, que la seva aplicació no afecta l’exercici dels drets fonamentals tal 
com es reconeix a la legislació dels Estats membres i en el dret comunitari. Sobre 
la base d’això, i amb l’única finalitat de garantir l’adequada satisfacció del dret a la 
tutela judicial efectiva de totes les persones, en el present Reglament es preveuen 
derogacions concretes i puntuals al lliure accés i prestació del Servei d’Assistència 
Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici (requisits d’accés, possibilitat d’establir la seva 
obligatorietat quan la seva prestació no quedi garantida, etc.).

Aquestes derogacions puntuals s’ajusten perfectament al que estableix l’article 
9.1 de la Directiva de Serveis, ja que no discriminen als procuradors, responen a 
una raó imperiosa d’interès general (com és garantir l’adequada satisfacció del dret 
fonamental a la tutela judicial efectiva de totes les persones) i són proporcionades, 
mentre que, a la vegada, a l’objectiu que es persegueix amb el seu establiment no 
s’hi pot arribar mitjançant una mesura menys restrictiva.

El present Reglament consta de 26 articles, agrupats en 5 títols, 1 disposició addi-
cional, 2 disposicions transitòries i 1 disposició final. D’aquesta manera, en el títol 
I, referit a l’àmbit d’aplicació, aquest se circumscriu a l’àmbit territorial del Col·legi 
de Mataró, atribuint la competència de la seva regulació a la Junta de Govern i a la 
Comissió del Torn d’Ofici, si n’hi hagués; el títol II, referent a l’accés, permanència 
i especialitats del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici, conté 
com principal novetat l’establiment de la voluntarietat de l’adscripció al Servei 
d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici per als col·legiats; en el títol III, 
referit a l’organització del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici, 
es regula el sistema d’organització del Servei, tant a nivell territorial com per ma-
tèries. També es regula la compensació econòmica que percebran els procuradors 
per la seva actuació i la manera en què la mateixa haurà de ser acreditada; el títol IV, 
referent a l’exercici de l’assistència jurídica gratuïta d’ofici, regula les obligacions 
dels procuradors designats d’ofici, així com la necessària paritat en la designa de 
procuradors i advocats d’ofici per dur a terme els diferents assumptes. També es 
regulen altres qüestions com les substitucions dels procuradors designats d’ofici 
per uns altres de lliure designació, el deure dels clients d’abonar els honoraris quan 
no obtenen el benefici de la justícia gratuïta o la renúncia a l’assistència jurídica 
gratuïta per part dels procuradors.

Finalment, el títol V, s’encarrega de regular la naturalesa, composició i compe-
tències de l’esmentada Comissió, revestint d’una especial importància les facultats 
disciplinàries d’aquesta.
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A la disposició addicional es faculta a la Junta de Govern per adoptar, de forma 
motivada, qualsevol acord que sigui necessari 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 dels ciutadans.

De la mateixa manera, amb idèntica finalitat, també es faculta la Junta de Go-
vern per dictar les normes complementàries del present Reglament que consideri 
necessàries.

A la disposició final s’estableix que el present Reglament ha d’entrar en vigor 
transcorregut un mes de la seva publicació en el DOGC.

Sobre la base de tot l’anterior, la Junta de Govern, ha aprovat inicialment el 
present Reglament:

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 Mataró.

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 també 
assumirà les funcions d’organització i gestió del Servei de Justícia 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 a 
designar procurador en qualsevol dels 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.

Pel que fa a designes de segona instància, si els òrgans jurisdiccionals no per-
tanyen a l’àmbit territorial del Col·legi de Procuradors de Mataró, el Col·legi no 
podrà emetre la designació.

En els altres supòsits en què es donin designacions per a la segona instància 
aquestes seran designacions derivades, que en cap cas computaran als efectes de 
despeses de gestió col·legial.

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 Mataró.

El col·legiat podrà inscriure’s al Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn 
d’Ofici de qualsevol dels partits judicials pertanyents a l’àmbit territorial del Col-
legi de Procuradors de Mataró.

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 Mataró.
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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’As-
sistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici per als procuradors pertanyents al 
Col·legi de Procuradors de Mataró que exerceixin en un determinat partit judicial 
quan el nombre d’inscrits a l’esmentat Servei no permeti garantir la seva 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·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 d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici, a tenor del disposat 
a l’article 25 de la Llei d’assistència jurídica gratuïta i a l’article 15 del Decret 
252/1996 del Departament de Justícia de la Generalitat. Tot això, sens perjudici 
de les normes que en relació a aquesta matèria pugui dictar la Junta de Govern 
del Col·legi.

Article 3
Deure de diligència

El designat en 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. El designat podrà ser substituït d’acord amb l’article 18 d’aquest 
Reglament.

Article 4
Extensió i abast de la designa d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’oici

1. L’assistència 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 
designa, fent-se extensiva per a tota la tramitació i incidències del procés, però no 
podent-se utilitzar per a procediments diferents.

2. L’abastament i l’extensió de la designa emesa pel Col·legi de Procuradors 
de Mataró 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 Mataró.

3. En el supòsit d’instàncies superiors o qüestions de competència a tramitar en 
òrgans jurisdiccionals pertanyents a l’àmbit territorial d’altre col·legi de procuradors, 
serà precisa nova designa per part del col·legi de procuradors corresponent.

4. En les designes haurà de fer-se 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, sent recuperada la vigència de la 
designa una vegada retornades les actuacions per l’òrgan judicial d’instància su-
perior. 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 disposat en l’article 7 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta, i a tenor amb l’establert en la Sentència 55/2008, de la Sala Segona del 
Tribunal Constitucional, de 14 d’abril de 2008, procedint el Col·legi a efectuar una 
nova designa 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 designa expressada 
pel col·legiat.

6. En qualsevol dels supòsits assenyalats en els apartats anteriors el procurador 
tindrà dret a percebre els honoraris normativament establerts en tal concepte.
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Article 5
Especialitats de l’assistència jurídica 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 en l’àmbit territorial 
del Col·legi de Procuradors de Mataró.

2. La designa es farà extensiva a la fase del judici oral en aquells partits judi-
cials en els quals hi hagi jutjat penal, havent de comunicar el col·legiat al Col·legi 
l’assenyalament de la vista oral o els altres tràmits processals que comportin una 
nova designa, mitjançant còpia de la resolució, sent-li 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 l’assistència jurídica 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 la demanda principal i un altre per les 
mesures provisionals o cautelars.

2. Per a la modificació d’efectes de la sentència (separació o divorci), servirà la 
mateixa designa si es demana dins de l’any següent a la fermesa de la sentència en 
primera instància, sent 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, comptabilitzant-se a aquests efectes un nou mòdul.

4. Es procedirà a designar nou procurador adscrit al Servei de Justícia Gratuïta i 
del Torn d’Ofici per a l’assistència jurídica gratuïta dels interessos del sol·licitant en 
els procediments d’execució de sentència que dimanen de procediments matrimonials 
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 l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’oici en l’àmbit civil

1. En els procediments d’incapacitat, s’inclourà la constitució de tutela, comp-
tabilitzant-se 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 
mòdul, prèvia justificació 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 
dels dos anys següents a la sentència dictada en primera instància, comptabilitzant-
se a tals efectes un nou mòdul.

Article 8
Especialitats de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’oici en l’àmbit de vio-
lència 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 Departament 
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 
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actuacions que dimanen de la situació de maltractaments de la dona, i serà únic 
amb independència de l’ordre jurisdiccional, penal, família o civil, davant el qual 
s’hagi d’actuar, comptabilitzant-se un nou torn per cada actuació.

Article 9
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 10
Organització territorial del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn 
d’Oici

Dins de l’àmbit geogràfic del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró 
es constituiran, per a les designes dels corresponents torns d’ofici, les demarcacions 
següents:

1) Mataró.
2) Arenys de Mar.
3) Vic.

Article 11
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.
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 a la necessitat 
de millorar la prestació d’aquest.

Article 12
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 
Mataró, així com, en totes les delegacions territorials del Col·legi.

Article 13
Despeses d’infraestructura

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 citat Departament 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.
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Article 14
Compensació econòmica

1. Els assumptes d’assistència 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 la seva intervenció professional de la 
forma 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.

b) En apel·lacions civils, la presentació de la còpia de la resolució 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 la qual 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 la 
qual es tingui per formalitzat o impugnat el recurs o la còpia degudament segellada 
del recurs d’apel·lació o impugnació.

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

f) 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 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 si en un futur s’establís aquest sistema.

TÍTOL IV
Exercici de l’assistència jurídica gratuïta d’oici

Article 15
Obligacions del procurador

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

vigents.
b) Les contemplades en la normativa estatutària vigent.
c) Les contemplades als 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 en 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, 
excepte si estableix el seu domicili professional únic o principal en demarcació no 
pertanyent a l’àmbit territorial del Col·legi de Procuradors de Mataró.

Article 16
Caducitat de les designes

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

a la designació finalitzarà als sis mesos. Si el peticionari o el lletrat designat d’ofici 
per a l’assumpte no han fet lliurament de les demandes corresponents al procura-
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dor designat per a la seva tramitació, aquest hauria de comunicar-ho al Col·legi als 
efectes oportuns.

3. La vigència de la designa en procediment amb sentència finalitzarà als dos 
anys des de la seva fermesa, sense cap actuació processal.

Article 17
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, no 
sent admissible la pretensió de litigar per mitjà d’un advocat lliurement triat i un 
procurador d’ofici, o l’inrevés, tret que els professionals de lliure elecció renunciïn 
expressament, davant el client i davant el Col·legi, a percebre els seus honoraris, en 
compliment del disposat a l’article 27 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència 
jurídica gratuïta i a l’article 20 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Article 18
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 al disposat als Estatuts del Col·legi de Procuradors dels 
Tribunals de Mataró respecte a la substitució entre procuradors.

2. El procurador adscrit al Servei de Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici que sigui 
substituït per un de lliure elecció té l’obligació de notificar aquesta circumstància 
a la Secretaria del Servei del Torn d’Ofici.

Article 19
Pagament d’honoraris al procurador

1. La designa d’un procurador del torn d’ofici no eximeix a les persones físiques de 
satisfer els seus honoraris, quedant en suspens aquesta obligació de pagament mentre 
es tramita i es resol el reconeixement del dret a litigar gratuïtament, 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, podent instar el corresponent expedient d’habilita-
ció 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 al Col·legi.

3. En cas de cobrament, el procurador haurà de reintegrar al Col·legi la indem-
nització rebuda.

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 qui correspongui la informació necessària per 
comprovar el pagament o cobrament indegut de drets.

Article 20
Renúncia a les designes

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

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.
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e) Haver representat 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.

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.

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 21
Tramitació de la renúncia

1. La renúncia haurà de comunicar-se per escrit a la Junta de Govern o a l’òrgan 
que per aquesta es delegui, notificant-se 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 designa o des que es tingui coneixement de la causa de renúncia.

3. Dins dels deu dies següents des de la comunicació, es resoldrà sobre la causa 
al·legada; aquest termini es podrà prorrogar fins a deu 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 que la mateixa hagi delegat 
es comunicarà al procurador sol·licitant; la resolució en la qual 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 22
Dipòsit dels expedients

En els supòsits de baixa voluntària o forçosa en l’exercici de la professió, així 
com si el procurador estableix el seu domicili professional únic o principal en una 
demarcació no pertanyent a l’àmbit territorial del Col·legi de Procuradors de Mataró, 
els procuradors afectats per aquesta situació haurien de lliurar, si així ho acordés la 
Junta de Govern 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 23
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.
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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 estimés procedent.

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 fossin confiades, afavorint una major 
companyonia i col·laboració.

k) Coordinar amb altres organismes les mesures tendents a la millora del Ser-
vei.

l) Qualsevol altra delegada per la Junta de Govern.

Article 24
Facultats disciplinàries

La Comissió del Torn d’Ofici, si n’hi hagués, donarà trasllat a la Junta de Govern 
del Col·legi perquè la mateixa determini si existeix responsabilitat disciplinària 
segons el títol III 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 reglamentàries.

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 18 del 
present Reglament.

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

e) L’incompliment de la normativa col·legial.

Article 25
Suspensió cautelar

1. Obert un expedient disciplinari pel Col·legi com a conseqüència de queixes 
o renúncies 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 26
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:
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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.
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 a 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 de la Llei 
1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta podrà adoptar, de manera mo-
tivada i en aplicació del present Reglament, els acords que consideri necessaris per 
a 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 els quals desitgin 
inscriure’s al Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici.

No obstant això, les designacions que s’hagin efectuat amb anterioritat a l’entrada 
en vigor del present Reglament continuaran sent obligatòries.

Segona
La Comissió del Torn d’Ofici serà creada en el moment que la Junta de Govern 

ho estimi necessari. Fins que no sigui creada, la pròpia Junta de Govern assumirà 
les funcions dels articles 24 i 25 del present Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

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

(11.339.095)

*
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