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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/2975/2014, de 17 de desembre, de modificació global del Reglament del Servei
d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus.
Vist l’expedient d’adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament del Servei d'Orientació Jurídica
del Col·legi d’Advocats de Reus, declarat adequat a la legalitat per la Resolució JUS/1714/2011, de 4 de juliol,
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 5 d’agost de 2014, del qual resulta que en data 10 de desembre de 2014 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
de la modificació global del Reglament, aprovat en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 30
de juliol de 2014;
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/4180/2010, de 15 de desembre (DOGC núm. 5789, de 4.1.2011);
Vist que el text de la modificació global del Reglament del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats
de Reus 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 de la modificació global del Reglament del Servei d'Orientació Jurídica del
Col·legi d’Advocats de Reus 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 Professionals de la Generalitat de
Catalunya;

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

Barcelona, 17 de desembre de 2014

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)
Santiago Ballester i Muñoz
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
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Reglament del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus

I. Objecte i finalitat del servei

Article 1
Finalitat i objecte d'aquest servei
El Col·legi d'Advocats de Reus disposarà d'un Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), amb la finalitat de fer un
primer assessorament o orientació jurídica als ciutadans que la sol·licitin i, a qualsevol altre que, en el seu
moment, determini la Junta de Govern o la Comissió del Torn d'Ofici.
Queda exclòs d'aquest servei tant l'obligació de donar una opinió fonamentada en dret sobre el fons de les
qüestions plantejades, com la tramitació de l'assumpte plantejat i la redacció de qualsevol tipus de
documentació.
Els advocats i advocades que prestin el Servei d'Orientació Jurídica assessoraran i orientaran als ciutadans
sobre els següents extrems:
a) Si la qüestió suscitada és de naturalesa jurídica i és susceptible de ser plantejada judicialment;
b) Si hi ha possibilitats d'evitar el plantejament judicial de l'assumpte amb indicació dels procediments que es
puguin utilitzar per solucionar-lo extrajudicialment;
c) Si l'interessat reuneix els requisits per sol·licitar el benefici d'assistència jurídica gratuïta i quins són els
tràmits que hauria de seguir per sol·licitar-la.

II. Condicions generals del servei

Article 2
Àmbit territorial i gratuïtat
L'àmbit d'actuació d'aquest servei queda delimitat a l'àmbit territorial del Col·legi d'Advocats de Reus.
Aquest servei és públic i té caràcter gratuït per als sol·licitants de justícia gratuïta.
Respecte a les persones jurídiques, i sempre que acreditin insuficiència de recursos per formular un plet, tenen
dret a l'assistència jurídica gratuïta en aquest servei, les associacions d'utilitat pública previstes en la llei vigent
i les fundacions inscrites al registre administratiu corresponent.

Article 3
Competència
L'organització i funcionament del Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), és d’exclusiva competència de la Junta de
Govern del Col·legi d'Advocats de Reus a l'objecte de donar la màxima atenció a l'usuari del servei.

Article 4
Organització
Els advocats/ades que prestin el servei ho faran d'acord amb les normes deontològiques vigents, amb les
d'organització i control que estableixi la Junta de Govern per a aquest servei concret i les normes que regeixen
la prestació de l'assistència d'ofici, incloses les relatives a la suspensió o exclusió del servei.
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Article 5
Funcionament
El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), es prestarà de forma presencial en les dependències col·legials habilitades
a l'efecte i, en els dies i hores que la Junta de Govern acordi.
El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), estarà integrat pels advocats/ades pertanyents al Col·legi d'Advocats de
Reus, que hagin superat les proves d'aptitud a l'efecte establertes per la Junta de Govern.
Les referides proves de selecció es convocaran anualment.
El període mínim de prestació del servei pels advocats seleccionats serà d'un any, si bé es podrà modificar per
la Junta de Govern segons les necessitats del mateix.

III. Requisits exigibles als lletrats i lletrades que prestin el servei

Article 6
Requisits
Per tal de poder ser inscrits en el llistat de prestadors del Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), els advocats/ades
sol·licitants, hauran d'acreditar el compliment dels requisits següents:
a) Tenir la condició de col·legiat/ada exercent en el Col·legi d'Advocats de Reus.
b) Haver estat adscrit, als torns d'ofici civil, família, penal, així com, al Servei d'Assistència a Detingut, durant
un mínim de 3 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.
c) No estar sancionat en el moment de formalitzar la sol·licitud ni en el de la inclusió en la llista corresponent.

IV. Deures i obligacions dels lletrats adscrits al servei

Article 7
Obligacions pels advocats
Els advocats/ades que prestin el Servei d'Orientació Jurídica, hauran de complir amb les obligacions següents:
a) Complir amb l'horari d'atenció al públic establert per la Junta de Govern, de forma presencial i continuada.
Els advocats que estiguin prestant aquest servei, no el podran abandonar en cap moment, ni tant sols per
assistir a qualsevol altra diligència judicial que tingui assenyalada.
b) Emplenar els registres de les consultes realitzades, segons el model establert.
c) Orientar al ciutadà en relació amb les consultes que formuli i, bàsicament informar-lo sobre la viabilitat de la
pretensió, si aquesta és de caràcter jurisdiccional d'acord amb la normativa vigent, sobre si és preceptiva la
intervenció de lletrat, tipus de procediment i La competència territorial.
d) Informar a l'interessat sobre els requisits i condicions econòmiques necessàries per tenir dret a la assistència
jurídica gratuïta.
e) Atendre qualsevol dubte que es presenti respecte a les sol·licituds de justícia gratuïta i auxiliar en
l’emplenament dels formularis normalitzats corresponents.
f) Participar en les reunions informatives que determini la Junta de Govern a l'efecte d'unificar criteris i
conèixer la mecànica del sistema.
g) Assistir obligatòriament als cursos de formació continuada que determini la Junta de Govern.
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h) Posar en coneixement de la Comissió del Torn d'Ofici qualsevol incidència relacionada amb el funcionament
del servei.
i) Informar al peticionari del tractament que rebran les seves dades personals.

V. Prohibicions dels lletrats adscrits al servei

Article 8
Prohibicions
Els advocats/ades que prestin el Servei d'Orientació Jurídica, no poden:
a) Assumir l'assumpte objecte de la consulta plantejada al Servei d'Orientació Jurídica.
b) Facilitar o insinuar, de forma directa o indirecta, noms o adreces d'altres advocats o despatxos, per tal que
puguin fer-se càrrec de l'assumpte objecte de la consulta.
c) Portar l'assumpte com advocat de la part contrària, ja sigui per designació d'ofici o com advocat/ada
particular.
d) Facilitar a tercers qualsevol informació obtinguda en la prestació del servei. En conseqüència haurà de
mantenir el secret professional.

Article 9
Incompliment d’obligacions
L'incompliment de les obligacions, així com la comissió d'alguna de les conductes descrites com a prohibicions,
facultarà a la Junta de Govern per iniciar el corresponent expedient sancionador.

VI. Règim de substitucions

Article 10
Substitucions
Els advocats/ades que prestin el Servei d'Orientació Jurídica, de manera excepcional, podran ser substituïts, en
el supòsit de causes extraordinàries o impossibilitat manifesta, degudament acreditades. La referida substitució
només podrà assumir-la l'advocat/ada que, a tal efecte, es designi per la Junta de Govern del Col·legi
d'Advocats.

(15.014.064)
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