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Disposicions

RESOLUCIÓ
JUS/1712/2011, 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 a Víctimes de Violència de Gènere 
del Col·legi d’Advocats de Reus.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei d’Assistència 
a Víctimes de Violència de Gènere 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 presentar 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, 
del 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 a Víctimes de Violència 
de Gènere 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 a 
Víctimes de Violència de Gènere 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, 1 de juliol de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia
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ANNEX

Reglament del Servei d’Assistència a Víctimes de Violència de Gènere del Col·legi 
d’Advocats de Reus

Article 1
Finalitat del servei

D’acord amb el que disposa l’article 20.1 de la Llei orgànica 1/2004, sobre mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere, “les dones víctimes de violència 
de gènere que acreditin insuficiència de recursos per a litigar, en els termes esta-
blerts en la Llei 1/1990, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta tenen dret a 
la defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en tots els processos i 
procediments administratius que tinguin causa directa o indirecta en la violència 
soferta. En aquests supòsits una mateixa direcció lletrada assumirà la defensa de la 
víctima. Aquest dret assistirà també els causahavents en cas de mort de la víctima. En 
tot cas, es garantirà la defensa jurídica, gratuïta i especialitzada de forma immediata 
a totes les víctimes de violència de gènere que ho sol·licitin, sens perjudici que si 
no se’ls reconeix amb posterioritat el dret a l’assistència jurídica gratuïta, aquestes 
hauran d’abonar a l’advocat els honoraris meritats per la seva intervenció”.

El servei d’assistència i assessorament a les dones víctimes de violència de gènere 
es donarà en qualsevol centre de detenció o jutjat d’instrucció o de violència sobre la 
dona que reclami la presència de l’advocat, o en el despatx de l’advocat quan sigui 
a instància de la persona perjudicada.

Aquest servei es donarà amb caràcter d’urgència quan el lletrat/ada de guàrdia 
sigui requerit per un dels centres esmentats ja sigui durant el dia com a la nit i en tot 
cas el més aviat possible una vegada estigui acabat el servei que s’estava prestant 
en el moment de rebre un nou requeriment. En aquest supòsit, l’advocat de guàrdia 
es posarà en contacte immediat amb el centre que l’ha requerit per informar-li que 
està prestant un servei i que quan acabi hi anirà.

Article 2
Àmbit territorial i horari

El servei de guàrdia en aquest torn està servit per ara per un sol advocat/ada, 
i requerirà una formació específica en la matèria, amb la superació de cursos 
específics de formació i/o acreditació d’experiència professional en la tramitació 
d’aquests assumptes.

La guàrdia en aquest servei comprèn els dos partits judicials existents en l’àmbit 
territorial del Col·legi d’Advocats de Reus, o sigui Reus i Falset.

La guàrdia comença a les 0.01 hores del dia assenyalat i finalitza a les 24 hores 
del mateix dia.

La llista de les guàrdies es confeccionarà també per rigorós ordre.
Quan un advocat/ada de guàrdia no pugui prestar assistència a una víctima de 

violència de gènere pel fet d’existir algun tipus d’incompatibilitat, o no pugui atendre 
assenyalaments judicials immediats en els jutjats de Reus i Falset, ho haurà de posar 
de relleu al Servei de Guàrdia, i aquest Servei després de posarse en contacte amb 
el Col·legi d’Advocats o amb el diputat de guàrdia, comunicarà amb els lletrats de 
les altres demarcacions per fer les assistències requerides en compliment de normes 
ètiques i del deure de mútua cooperació entre companys.

Article 3
Localització i substitucions de l’advocat de guàrdia

a) L’advocat/ada de guàrdia serà igualment localitzable en tot moment en la 
mateixa forma que els advocats del torn d’assistència al detingut, segons disposa 
l’article tres del reglament esmentat.

b) Les substitucions també seran possibles en aquest torn pels mateixos motius i 
amb les mateixes prohibicions que en el torn d’assistència al detingut segons queda 
regulat en l’article dos d’aquell reglament.
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En tot cas, l’advocat que substitueixi al que figura en la llista, haurà de ser dels 
que figuren inscrits en aquest torn especial.

Article 4
Obligacions especials

a) L’advocat/ada que presti assistència i assessorament per primera vegada a una 
víctima de violència de gènere té l’obligació de fer-se càrrec de tots els procedi-
ments judicials civils o penals interposats o per interposar, que tinguin o guardin 
relació amb aquest tipus de violència o que derivin d’aquesta causa, fins a la seva 
finalització, inclosa l’execució de la sentència. Aquest mateix dret assistirà també 
els causahavents en cas de mort de la víctima.

b) Si algun/a advocat/da de guàrdia ha d’assistir o assessorar una víctima de 
violència de gènere i en el transcurs d’aquesta actuació té coneixement que en una 
anterior ocasió ha intervingut un altre advocat/da, una vegada finalitzada l’actuació 
professional que està fent, s’haurà de posar en contacte amb l’altre company/a a 
l’objecte de que es faci càrrec d’aquest nou assumpte.

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. Atès que es previsible que a Reus en un futur, es pugui crear un nou jutjat 
de violència contra la dona, o que s’autoritzi un nou o més advocats de guàrdia 
per a l’assistència a les víctimes de violència de gènere, o per la dificultat d’estar 
al mateix temps, a centres de detenció existents a Reus i Falset, etc., la Junta de 
Govern queda autoritzada a fer els canvis oportuns en la distribució dels advocats 
de guàrdia i confecció de les llistes de la guàrdia que derivi de l’aplicació pràctica 
del contingut d’aquest reglament.

3. 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.

(11.181.010)
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