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Disposicions

RESOLUCIÓ
JUS/1713/2011, d’1 de juliol, 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 previst a l’apartat segon 
de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil del Col·legi d’Advocats de Reus.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’assistència 
jurídica previst a l’apartat segon de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil del 
Col·legi d’Advocats de Reus a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de pro-
fessions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 26 
d’octubre de 2009, del qual resulta que en data 8 d’abril de 2011 es va presentar la 
documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procedi-
ment d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en les assemblees generals 
extraordinàries del Col·legi de dates 24 de juliol de 2009, 22 de juliol de 2010 i 30 
de març 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/4180/2010, de 15 de desembre (DOGC núm. 5789, 
de 4.1.2011);

Vist que el text del Reglament del Servei d’assistència jurídica previst a l’apartat 
segon de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil 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 del Reglament del Servei d’assistència 
jurídica previst a l’apartat segon de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil del 
Col·legi d’Advocats de Reus a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions 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, 1 de juliol de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia
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ANNEX

Reglament del Servei d’assistència jurídica previst a l’apartat segon de l’article 33 
de la Llei d’enjudiciament civil del Col·legi d’Advocats de Reus

Article 1
Tot litigant en un procediment de qualsevol tipus que s’hagi de seguir o se 

segueixi a la demarcació competència del Col·legi d’Advocats de Reus i que no 
tingui dret a l’assistència jurídica gratuïta podrà demanar d’aquest Col·legi que se 
li designi advocat per atendre a la seva defensa jurídica, quan la seva intervenció 
sigui preceptiva, o quan no essent-ho la part contrària hagi comunicat al tribunal 
que actuarà defensada per advocat, d’acord amb el que estableix l’apartat segon de 
l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 2
Aquestes peticions es faran i decidiran d’acord al que disposa la Llei d’assistència 

jurídica gratuïta, sense necessitat d’acreditar el dret a obtenir l’assistència, sempre 
que el sol·licitant es comprometi a pagar els honoraris i drets de l’advocat que se 
li designi.

Article 3
a) La designació de l’advocat que s’hagi d’encarregar en cada cas de prestar aquest 

servei es realitzarà seguint un rigorós ordre entre aquells col·legiats que estiguin 
inscrits en els diferents torns d’ofici civil.

b) Una vegada un/a lletrat/ada hagi estat designat per prestar aquest servei a una 
persona, serà d’aplicació el que disposa l’article 21 de la Normativa de l’Advocacia 
Catalana.

c) L’advocat/ada designat per prestar el servei percebrà de qui l’ha sol·licitat els 
corresponents honoraris fixats en les pautes que hagi fixat el Col·legi d’Advocats 
de Reus i que serveixin de fonament per fixar els honoraris professionals quan la 
minuta de l’advocat s’hagi d’incloure en una taxació de costes.

DISPOSICIÓ FINAL

1. la Junta de Govern i en el seu cas la comissió del torn d’ofici queden facultades 
per dictar les resolucions aclaratòries, interpretatives o regular situacions imprevistes 
o futures d’aquest reglament, en virtut de noves disposicions legals que regulin en 
forma diferent, tot el que fa referència a aquest reglament.

2. D’acord amb el que preceptua el paràgraf 2 de l’article 42 de la Llei de col-
legis professionals de Catalunya i havent-se aprovat inicialment aquest reglament 
per la Junta de Govern, donat a conèixer mitjançant informació pública per un 
període superior a un mes, no havent-se formulat esmenes i aprovat en Assemblea 
General celebrada el passat dia 30 de març de 2011, aquest reglament serà executiu 
l’endemà d’haver superat tots els tràmits legals pertinents que preveu l’article 46 
de la dita llei, sens perjudici també de la seva comunicació per correu electrònic a 
tots els col·legiats.
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