DADES PER A LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DEL DRET D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
GRATUÏTA EN ASSUMPTES D’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT/DA – IMPUTAT/DA TORN D’OFICI
PENAL – VIDO/VIGE
DADES PERSONALS

Cognoms i nom_________________________________________________________________
DNI/NIF/NIE______________________________Data de naixement:_________________ ____
Direcció__________________________________________________________________ ____
Municipi_______________________Codi Postal________________Província_______________
Telèfon fixe___________________________Telèfon mòbil______________________________
Estat civil:

solter/a

casat/da

Parella de fet, si és el cas

separat/da

divorciat/da

Nombre membres de la unitat familiar

En el cas de menors, nom i cognoms del representant legal______________________________
MARCAR EL QUE CORRESPONGUI
Treballador/a:
Propietat immobles: SÍ

Pensionista:
NO

Autònom/a:
Vehicle: SÍ

Aturat/da:
NO

Import dels ingressos bruts anuals de la unitat familiar _________________________________
ALTRES DADES RELLEVANTS PEL RECONEIXEMENT DEL DRET
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DADES DE L’ASSISTÈNCIA AL/A LA DETINGUT/DA – IMPUTAT/DA
Cognoms i nom del’advocat/da____________________________________________________
Tipus de delicte que s’imputa____________________________Data assistència_____________
Centre de detenció_____________________________Òrgan judicial______________________
Núm. d’atestat o diligència______________________________________________ ________
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ANNEX A LA SOL·LICITUD DE LA PERSONA DECLARANT
Com a sol·licitant del dret d’assistència jurídica gratuïta estic assabentat/da que:
- AMB LA SIGNATURA D’AQUEST DOCUMENT EM COMPROMETO A PRESENTAR AL COL·LEGI
D’ADVOCATS DE REUS, A EFECTES DE REALIZAR ELS TRÀMITS ESTABLERTS A LA LLEI 1/1996 i
DECRET 252/96, LA DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA ACREDITATIVA DE LA MEVA SITUACIÓ
ACTUAL, EN EL TERMINI DE 10 DIES A COMPTAR DES DE LA DATA D’AQUESTA SOL·LICITUD (Av.
de Marià Fortuny, 83 – 43203 Reus).
- EN CAS QUE NO SE’M RECONEGUI EL DRET D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA O NO
TRAMITI L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA SATISFARÉ TOTES LES DESPESES QUE HAGI
ORIGINAT LA MEVA DEFENSA I REPRESENTACIÓ.
Així mateix, dono el meu consentiment explícit per al tractament de les dades personals
aportades a través d’aquest full i, en compliment de la normativa de protecció de dades, declaro
saber que:
1. Les meves dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer del Col·legi d’Advocats de Reus
(Av. de Marià Fortuny, 83, 1a planta) anomenat SIGA i en un registre d’activitats de
tractament per complir amb les finalitats sol·licitades en el present document i que n’és
responsable aquest Col·legi on podré exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició i altres drets que puc tenir reconeguts. Les meves dades personals seran cedides a
altres administracions i al col·legis d’advocats i procuradors dels tribunals, d’acord amb la
Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, i en els altres casos previstos a la
normativa amb la finalitat de facilitar la gestió administrativa i controls dels procediments
relacionats amb l’AJG.
2. Autoritzo expressament al Col·legi d’Advocats de Reus i a la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta competent per a que puguin obtenir i tractar les meves dades personals de
qualsevol fitxer de titularitat pública, per la comprovació de les dades de caràcter econòmic,
fiscal, patrimonial, social i altres necessàries relatives a la meva unitat familiar de les
Administracions Públiques pertinents per a la tramitació de sol·licitud de l’expedient
d’assistència jurídica gratuïta. Tanmateix, autoritzo al Col·legi d’Advocats de Reus a
comunicar l’estat del l‘expedient iniciat mitjançant SMS.
3. Les dades que s’obtinguin serviran per valorar la procedència del reconeixement del dret
d’assistència jurídica gratuïta, en cas que es compleixin els requisits previstos a la Llei
1/1996, el Decret 252/1996 i la resta de la normativa de desenvolupament. El fet de no
aportar les dades que se’m requereixin pot comportar la denegació del reconeixement del
dret d’assistència jurídica gratuïta, per no haver acreditat el compliment dels requisits
establerts a la legislació esmentada.
Signatura de la PERSONA
DECLARANT

Signatura del/la
LLETRAT/DA

Segell ORGANISME
JUDICIAL
- CENTRE DE DETENCIÓ
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