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I CONGRÉS DE JOVES ADVOCATS  DE CATALUNYA 
Palamós, 15 juny de 1997 

 
SITUACIÓ  ACTUAL  DEL  TORN D' OFICI I 

L'ASSISTÈNCIA  JURÍDICA GRATUÏTA 
 

CONCLUSIONS  DEFINITIVES 
 
 
1. - Permetre l'accés a la tutela judicial efectiva dels qui acreditin insuficiència 
de recursos pera  litigar és una obligació constitucional que correspon a l’Estat.  
L’advocacia hi col•laborarà aportant la intervenció voluntària dels seus 
membres , sota el control deontològic dels Col·legis d 'Advocats, i observant els 
criteris de llibertat, independència  i dignitat professionals.  
 
2. - Les sol·licituds de reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta  
haurien de presentar-se a l’oficina de l’Administració Tributaria, -o dependència 
administrativa receptora que s'assenyali a cada Partit  Judicial-, que podrà 
demanar la documentació complementaria que consideri necessària, farà les 
verificacions que calguin, i elevarà informe favorable o desfavorable respecte 
de la concurrència dels requisits  econòmics a la Comissió d’Assistència 
jurídica Gratuïta. Les denegacions del dret seran recurribles mitjançant un 
procediment simplificat i urgent en via contenciós-administrativa.  
 
Per raó de dignitat professional i exercici del dret de defensa no ha de ser 
obligació de l’advocat obtenir dades del justiciable que puguin necessitar-se 
perla concessió del dret a l’assistència jurídica gratuïta.  
 
4. - La tutela judicial efectiva implica que l’Estat ha d'eliminar els costos 
addicionals d'accés a la Justícia, per la qual cosa les minutes, comptes i 
factures d'advocats, procuradors, i perits que intervinguin en un procediment 
judicial, així com les corresponents als emissors de documents en relació 
directa amb el procés, -tal com notaris, registradors, etc.  - estaran subjectes a 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
5. - Els Serveis d'Orientació Jurídica s'han de limitar a donar al ciutadà la 
informació estrictament necessària per tal de que aquest sàpiga si el problema 
que l’afecta ha de plantejar-se en un jutjat o tribunal o en altres instancies 
públiques o privades, sense resoldre en cap cas consultes jurídiques.  
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6. - S 'ha d'establir un regim sancionador clar i contundent pera tots els supòsits 
d'utilització abusiva i fraudulenta de la sol·licitud del dret a l’assistència jurídica 
gratuïta,  evitant la utilització de conceptes jurídics indeterminats (per exemple, 
clarament, únicament prou ordenada...).  
 
7. - La igualtat de les parts imposa que no es puguin establir diferencies quant 
als mitjans de defensa i prova. Conseqüentment , l’Administració haurà de fer 
front a les despeses ocasionades per la defensa del beneficiari, que podrà 
accedir a les proves pericials i documentals de la mateixa manera que les altres 
parts no beneficiaries del dret a l’assistència jurídica gratuïtat. L'Administració 
assumirà igualment el cost raonable dels informes tècnics i documents que 
l'advocat designat consideri necessari obtenir o disposar prèviament al procés. 
En tot cas, garantint la disponibilitat de perits i d'altres professionals mitjançant 
l’establiment d'acords amb els Col·legis corresponents.  
 
8. - Els estrangers, encara que no resideixin legalment a Espanya, també 
tindran dret a l’assistència jurídica gratuïtat sempre i quan acreditin la mateixa 
insuficiència de recursos que s'exigeix als ciutadans espanyols i estrangers 
amb dret de residencia. L'Administració heura de fer front a les despeses 
necessàries per a la correcta defensa de les parts, encara que aquestes 
impliquin actuacions per a  la prova del dret estranger, traduccions, etc. 
 
9. -  Ates que el propi Estat considera que el Salari Mínim interprofessional és 
la quantitat necessari i suficient pera  poder subsistir dignament , és a dir, viure, 
alimentar-se, vestir-se i tenir una vivenda, només haurien de tenir dret a 
l’assistència jurídica gratuïtat els justiciables que no depassessin el límit 
d'aquesta quantitat en tot cas i  atesa la naturalesa del procés i les 
circumstancies personals dels sol·licitants, el límit per accedir a l’assistència 
jurídica gratuïtat podrà fixar-se en el doble del salari mínim interprofessional.  
 
10.   Sense perjudici de que el límit per accedir a l’assistència  jurídica gratuïta 
hauria de ser no superar el salari mínim interprofessional, mentre  això no sigui 
així, la concessió del dret a l’assistència jurídica gratuïtat  no ha d 'implicar que 
el beneficiari sigui totalment exonerat de satisfer a l’ Administració la part que 
es determini del total dels honoraris d 'advocat i drets i bestretes de procurador, 
sinó que s'hauria de contemplar en cada cas el cost del procediment a la vista 
dels recursos del beneficiari, podent-se arribar, fins i tot a que hagi d'anar al 
seu càrrec la totalitat, si l’escàs cost del procediment o actuació concreta així 
ho justifica.  
 
11. - El concepte d'unitat familiar a efectes del còmput dels ingressos per a 
accedir al benefici de l’assistència jurídica gratuïtat ha de contemplar totes 
aquelles situacions de fet que configuren en realitat un nucli familiar, com, per 
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exemple, els fills majors d 'edat o emancipats que conviuen amb els pares , les 
famílies amb ascendents que conviuen amb ells, les parelles de fet, etc.  
  
12. - La excusa formulada pel lletrat  a la designa obtinguda pel torn d'ofici serà 
possible en tots els procediments sempre i quan existeixi causa justificada a 
criteri del Col·legi d 'Advocats respectiu, i sense perjudici del nomenament de 
nou lletrat del torn.  
 
13. - En tot cas, i sempre que l’advocat designat d 'ofici hagi fet alguna actuació 
en interès del sol·licitant de reconeixement del dret d’assistència jurídica 
gratuïtat, prèvia a la denegació del dret, l'Administració farà pagament al lletrat  
de la quantitat que correspongui per les actuacions professionals fetes, sense 
perjudici de la possibilitat de repetició de l’Administració pagadora contra el 
sol·licitant.  
 
14. - Totes les actuacions professionals fetes pre-judicialment per l’advocat 
designat,  (consultes, entrevistes, gestions, estudi de l’assumpte, etc, ) han de 
ser retribuides.  
  
15. - La retribució del Torn d'Ofici es farà en concepte d'honoraris, a tenor de 
les normes orientadores elaborades pel Consell de Col·legis d 'Advocats de 
Catalunya, contemplant-se totes les actuacions professionals de l’advocat, i 
sense produir-se dilacions injustificades. . .  
 
 
 
 
 
 
Palamós 15 de juny de 1997. 
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