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Disposicions

RESOLUCIÓ
JUS/1714/2011, de 4 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’ade-
quació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Gene-
ralitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi 
d’Advocats de Reus.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat 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, 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 pre-
sentar 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 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’Orientació Jurídica del Col·legi d’Ad-
vocats 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’Orientació Ju-
rídica 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, 4 de juliol de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia

ANNEX

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

Article 1
Finalitat i objecte d’aquest servei

La finalitat i objecte del Servei d’Orientació Jurídica es oferir a qui ho sol·liciti 
un servei d’orientació jurídica davant qualsevol qüestió que se li plantegi, ja sigui 
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a través d’un consell orientatiu al problema sorgit tant d’ordre judicial com extra-
judicial, així com una informació adequada sobre l’existència d’altres organismes 
o entitats on es puguin dirigir.

Queda exclòs d’aquest servei tant la tramitació de l’assumpte plantejat com la 
redacció de qualsevol tipus de documentació.

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 gra-
tuïta.

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
Organització i funcionament

l’organització i funcionament 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.

La tasca d’assessorament i d’informació serà realitzada per tots els advocats que 
estiguin inscrits en aquest torn i es prestarà en el lloc que el Col·legi designi.

Els advocats sabran amb antelació els dies i hores que hauran de prestar el servei, 
mitjançant una llista que es confeccionarà per rigorós ordre.

el servei es donarà en els dies i hores que la Junta de Govern acordi.
El lletrat/da que estigui de guàrdia en aquest torn, no el podrà abandonar en cap 

moment per assistir a qualsevol diligència que tingui com advocat particular o 
d’ofici i, a més, estarà obligat a atendre qualsevol dubte que es presenti respecte a 
les sol·licituds de justícia gratuïta.

Article 4
Obligacions dels advocats

Els advocats del SOJ tindran les següents obligacions:
a) Complir amb l’horari que estableixi la Junta de Govern.
b) Omplir les fitxes de cada una de les consultes i assistències realitzades.
c) Donar consell orientatiu i informar adequadament a l’usuari del servei.
d) Donar l’assessorament previ als sol·licitants del torn d’ofici que ho demanin, 

la informació sobre el compliment dels requisits necessaris per a la seva concessió 
i l’auxili en la redacció dels formularis normalitzats corresponents.

Examinaran les sol·licituds presentades, faran constar si s’han aportat tots els 
documents o relacionar els que falten, i si hi ha tota la documentació, faran constar 
si l’interessat reuneix o no les condicions per a designar-li advocat provisional 
d’ofici, o els motius per a denegar-li i emetre el dictamen provisional que ha de fer 
el Col·legi.

Article 5
Prohibicions

Els advocats del SOJ tenen absolutament prohibit:
a) Assumir l’assumpte objecte de la consulta.
b) Facilitar o insinuar, ja sigui verbalment o per escrit, qualsevol nom, cognom 

o adreça d’altres advocats perquè puguin fer-se càrrec de l’assumpte objecte de la 
consulta.

c) Portar l’assumpte com advocat/da d’ofici ja sigui com a part actora o deman-
dada, i defensar a la part contrària encara que hagi estat nomenat/da pel Col·legi. 
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En aquest cas, ho haurà de posar en coneixement de la comissió del torn d’ofici 
immediatament, perquè es designi a un altre advocat/da.

d) Facilitar a altres advocats informació sobre els noms i cognoms de les persones 
implicades en l’assumpte del que ha tingut coneixement i en conseqüència mantenir 
al màxim el secret professional.

Article 6
Substitucions

Els lletrats d’aquest torn podran demanar substitucions en els mateixos termes 
que es pot fer i està regulat en l’article dos del Reglament del servei d’assistència 
al detingut del Col·legi.

DISPOSICIÓ FINAL

1. la Junta de Govern i en el seu cas la comissió del torn d’ofici queden facultades 
per dictar resolucions aclaratòries, interpretatives o regular situacions imprevistes 
o futures d’aquest Reglament, en virtut de noves disposicions legals que regulin de 
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 haventse 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 Llei, 
sens perjudici de la seva comunicació per correu electrònic a tots els col·legiats.

(11.179.108)
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