
o visiteu:  www.justiciagratuita.es

Per a més informació, consulteu
el vostre col·legi d'advocats:

A Coruña
www.icacor.es
Álava
www.icaalava.com
Albacete
www.icalba.com
Alcalá de Henares
www.icaah.com
Alcoy
www.ica-alcoy.com
Alicante
www.icali.es
Almería
www.icaalmeria.com
Alzira
www.icaalzira.com
Antequera
www.icantequera.es
Ávila
www.icaavila.com 
Badajoz
www.icaba.es
Barcelona
www.icab.cat
Burgos
www.icaburgos.com 
Cáceres
www.icac.es
Cádiz
www.icadiz.net
Cantabria
www.icacantabria.es
Cartagena
www.icacartagena.com
Castellón
www.icacs.com
Ceuta
www.icace.org
Ciudad Real
www.icacr.es
Córdoba
www.icacordoba.com 
Cuenca
www.icacuenca.org
Elche
www.icae.es
Estella
www.icaestella.com
Ferrol
www.icaferrol.es
Figueres
www.icafi.org
Gijón 
www.icagijon.es
Gipuzkoa 
www.icagi.net

Girona
www.icag.cat
Granada 
www.icagr.es
Granollers
www.icavor.cat
Guadalajara
www.icaguadalajara.org
Huelva
www.icahuelva.es
Huesca
www.icahuesca.es
Illes Balears
www.icaib.org
Jaén
www.icajaen.es
Jerez de la Frontera
www.icabjerez.es
La Rioja
www.icar.es
Lanzarote
www.icalanzarote.com
Las Palmas
www.icalpa.com 
León
www.ical.es
Lleida
www.advocatslleida.org
Lorca
www.icalorca.es
Lucena
www.icalucena.com
Lugo
www.icalugo.org
Madrid
www.icam.es
Málaga
www.icamalaga.es
Manresa
www.icam.net
Mataró
www.icamat.cat
Melilla
www.icamelilla.es
Murcia
www.icamur.org
Orihuela
www.icaorihuela.com
Ourense
www.icaourense.es
Oviedo
www.icaoviedo.es
Palencia
www.icapalencia.com
Pamplona
www.micap.es

Pontevedra
www.icapontevedra.es
Reus
www.advocatsreus.org
Sabadell
www.icasbd.org
Salamanca
www.icasal.com
Sant Feliu de Llobregat
www.icasf.cat
Santa Cruz de la Palma
www.icalapalma.org
Santa Cruz de Tenerife
www.icatf.es
Santiago de Compostela
www.icasantiago.org
Segovia
www.icasegovia.com
Sevilla
www.icas.es
Soria
www.icasoria.com
Sueca
www.icasueca.com
Tafalla
catafalla@telefonica.net 
Talavera de la Reina
www.icolabotal.com
Tarragona
www.advocatstarragona.com
Terrassa
www.icater.org
Teruel
www.icat.es
Toledo
www.icatoledo.es
Tortosa
www.advocatstortosa.org 
Tudela
www.icatudela.com
Valencia
www.icav.es
Valladolid
www.icava.org
Vic
www.icavic.cat  
Vigo
www.icavigo.org
Vizcaya
www.icasv-bilbao.com
Zamora
www.icazamora.es
Zaragoza
www.reicaz.es

Accés a la Justícia i a la Justícia Gratuïta
L’accés a la justícia és un dret bàsic reconegut tant en la Declaració Uni-
versal de Drets, com en el Conveni Europeu de Drets Humans.

És un dret constitucional que inclou l’Assistència Jurídica Gratuïta per a
aquelles persones que no disposen de recursos suficients per litigar i que
afecta altres drets fonamentals com el d’igualtat, el d’assistència lletrada al
detingut, el de defensa i el de tutela judicial efectiva.

És un servei públic finançat amb fons també públics, la gestió del qual està
encomanada per llei i de forma exclusiva a l’advocacia, pel que fa a la de-
fensa jurídica, i a la procuradoria, quant a la representació dels ciutadans.

Qui té dret a la Justícia Gratuïta
Tenen dret a l’Assistència Gratuïta, a més de certes entitats d’utilitat pú-
blica, les persones físiques els ingressos de les quals no superin 2 cops l’I-
PREM quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar, 2,5
cops l’IPREM quan es tracti de persones integrades en alguna de les moda-
litats d’unitat familiar amb menys de quatre membres, 3 cops l’IPREM quan
es tracti d’unitats familiars integrades amb 4 membres o més. IMPREM:
12.780 € (consulteu per a la revisió anual a www.IMPREM.es).

En casos excepcionals, se’n pot reconèixer el dret a les persones que supe-
rin la xifra consignada, sempre que no n’excedeixin el quíntuple, si tenen
càrregues econòmiques o familiars extraordinàries. I, per contra, se’ls pot
denegar el dret, encara que no obtinguin aquests ingressos, si hi ha signes
externs de riquesa que s’hagin de tenir en compte.

A on dirigir-se
Les persones que vulguin accedir al dret a la justícia gratuïta han de dirigir-
se als col·legis d’advocats, els quals són els encarregats de la gestió i l’or-
ganització dels serveis d’orientació jurídica, que tramiten les sol·licituds de
justícia gratuïta, així com del torn d’ofici, al qual hi estan adscrits profes-
sionals lliures i independents amb l’objectiu de prestar serveis a les persones
que en sol·licitin, tot respectant les normes deontològiques aplicables a l’ad-
vocacia.

Justícia
Gratuïta

CARTA
DE DRETS

IDEURES 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid
Telf.: 91 523 25 93
Fax: 91 532 78 36
informacion@abogacia.es
http://www.abogacia.es
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El col·legi d’advocats designa el professional d’ofici, el qual ha de
reunir els requisits d’experiència i de formació que se li exigeixen.

L’assistència lletrada ha de ser gratuïta, excepte en els casos següents,
en els quals la persona ha d’abonar al professional els honoraris corres-
ponents pel treball realitzat:

• Que no se li reconegui el dret a l’Assistència Jurídica Gratuïta.

• Que guanyi el plet sense imposició de costes processals. En
aquest cas, ha d’abonar els honoraris sempre que no excedeixin
la tercera part del que hi hagi obtingut. Si l’excedeixen, els hono-
raris s’han de reduir al que importi aquesta tercera part, i atendre
a prorrata les diverses partides. 

• Que hagi augmentat la seva riquesa en els termes consignats an-
teriorment.

Té dret a rebre l’atenció amb la immediatesa que el cas requereixi,
en la forma i el lloc adequats. Amb aquest objectiu, ha de posar tota
la informació i la documentació que tingui a disposició del professio-
nal al més aviat possible, ha de prestar-li la col·laboració diligent, fa-
cilitar-li la seva localització i informar-lo de qualsevol canvi de domicili
o telèfon de contacte.

Té dret a ser informat pel professional sobre si la seva pretensió és
viable; i si el professional la considera inviable, té dret a què el Mi-
nisteri Fiscal i el col·legi d’advocats corresponent emetin un dicta-
men. Si un d’aquests dos consideren que la pretensió és viable,
tindrà dret al nomenament d’un segon professional per al qual la de-
fensa del cas serà obligatòria. Si tots dos confirmessin que és invia-
ble, la sol·licitud es desestimaria.

Té dret a ser informat sobre l’estat del procediment i de les resolu-
cions que s’hi dictin, i, si s’escau, sobre la procedència dels recursos
que pugin interposar-se.

Té dret a formular davant del col·legi d’advocats qualsevol queixa
que pugui suscitar el Servei d’Orientació Jurídica o la intervenció del
professional assignat.

Els col·legis d’advocats han de vetllar per al funcionament correcte,
la qualitat i la continuïtat del servei i han de resoldre les queixes que
rebin i comunicar a la persona afectada la decisió que s’ha adoptat.

Drets respecte de l’assistència lletrada

Extensió del dret
L’Assistència Jurídica Gratuïta s’estén a tots els tràmits, les incidències i
els recursos que s’escaiguin en el procediment per al qual ha estat recone-
guda, inclosa l’execució de la resolució judicial durant dos anys.

3 Hi ha mesures especials per a col·lectius determinats que tenen un
grau de vulnerabilitat més alt.

• Víctimes de violència de gènere, de terrorisme, de tràfic d’éssers
humans, accidentats amb seqüeles permanents, amb indepen-
dència de l’existència de recursos per a litigar. Les dones víctimes
de la violència de gènere que ho sol·licitin rebran assistència jurí-
dica, immediata i especialitzada, mitjançant un règim de guàrdies
de 24 hores establert en tots els Col·legis d’Advocats.  

• Estrangers: tenen dret a la justícia gratuïta en igualtat de condi-
cions que la ciutadania nacional i, també, en els procediments ad-
ministratius sobre la sol·licitud d’asil o que poden portar a la
denegació d’entrada, devolució o expulsió del territori nacional.

• Treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social: independent-
ment dels seus ingressos, tenen assistència gratuïta en l’ordre
social per a la defensa en judici i en l’ordre mercantil per a l’efec-
tivitat dels seus crèdits laborals.

• Persones amb discapacitat o incapacitat permanent, total, abso-
luta o gran invalidesa i famílies nombroses de categoria especial:
poden gaudir del dret a la justícia gratuïta, encara que els seus
recursos i ingressos siguin superiors al doble de l’IPREM, sempre
que no el quadrupliquin.

• Menors d’edat i persones amb discapacitat psíquica quan siguin
víctimes de situacions d’abús o de maltractament, amb indepen-
dència de l’existència de recurs per a litigar: els menors d’edat
tenen dret a un advocat especialitzat en processos en els quals
se’ls hi pretengui exigir responsabilitats penals.

• Detinguts: el dret a l’assistència al detingut és un dret constitu-
cional garantit per un servei de guàrdia de 24 hores establert en
tots els col·legis d’advocats.

Atenció als més vulnerables
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Qui vulgui sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta pot acudir, sense
cap cost, al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) dels col·legis d’advo-
cats, on té dret a:
• Una atenció adequada, en dependències dignes i horaris prefixats.
• Rebre informació sobre els requisits per al reconeixement del dret

a la justícia gratuïta: requisits econòmics, documents que cal pre-
sentar, terminis, etc.

• Assessorament i orientació abans d’iniciar el procés, que inclouen
una anàlisi inicial sobre si és viable o no la pretensió que es vol
exercitar.

• Ser assessorat en la redacció del model de sol·licitud del dret.
• La resolució de forma expressa de la sol·licitud d’Assistència Ju-

rídica Gratuïta (tant si la resolució reconeix el dret de forma pro-
visional com si el denega), així com a la resolució dictada per la
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta que confirmi o revoqui
la del col·legi d’advocats.

• Impugnar judicialment la resolució consignada, en cas que no hi
estigui d’acord.

• Rebre informació sobre les conseqüències de la denegació al dret
a l’Assistència Jurídica Gratuïta.

Quins drets tinc davant el Servei
d’Orientació Jurídica
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Qualsevol persona a qui es reconegui el benefici a l’Assistència Ju-
rídica Gratuïta té dret, entre d’altres, a:
• El nomenament d’advocat/da i procurador/a en els procediments

en què la seva intervenció sigui obligatòria. Si la intervenció lle-
trada no és preceptiva, podrà sol·licitar al jutjat que, motivada-
ment, demani als col·legis d’advocats que en designi un o una. 

* Aquesta persona també pot acudir al procediment amb professio-
nals de la seva confiança (tant si n’assumeix els costos, com si els
professionals renuncien a cobrar) sense perdre la resta dels beneficis
de la justícia gratuïta.
• L’assistència pericial gratuïta quan sigui necessària.
• Disposar d’un intèrpret de la seva llengua materna.
• L’exoneració del pagament de costes processals, en cas que se li

imposin en el judici, llevat que en un termini de 3 anys s’enriqueixi
(quadrupliqui l’IPREM).

• Exempció del pagament de taxes judicials, així com també del pa-
gament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.

• La inserció gratuïta d’edictes o anuncis en diaris oficials.
• La reducció dels aranzels de notaries i registres. I en cas que els

seus ingressos anuals siguin inferiors a l’IPREM, té dret a la seva
exempció.

Fins a on arriba  el meu dret
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No ha de sol·licitar el benefici de la justícia gratuïta en cas que no com-
pleixi els requisits legals anteriorment exposats i, en cas que el sol·liciti,
sempre s’ha de tenir en compte la imatge fidel de la seva situació eco-
nòmica.

Ha d’utilitzar aquest dret amb responsabilitat, amb l’objectiu que se’n
puguin beneficiar totes aquelles persones que realment el necessitin.

Té l’obligació d’aportar tota la informació i la documentació que el SOJ
o els serveis col·legials requereixin per tramitar la sol·licitud de l’Assis-
tència de Justícia Gratuïta.

Ha de mantenir el respecte i la consideració deguda al professional de-
signat.

Ha de facilitar la informació i la documentació que el professional ne-
cessiti per complir la seva funció, ha de prestar-li col·laboració diligent
i ha de facilitar-li la seva localització en tot moment.

Ha d’abonar els costos dels honoraris professionals en concepte dels
serveis rebuts en els casos legalment establerts esmentats anterior-
ment. 

Ha de posar en coneixement del col·legi d’advocats el funcionament
incorrecte de qualsevol dels serveis o actuacions que integrin l’Assis-
tència Jurídica Gratuïta.

L’Assistència Jurídica Gratuïta és un servei públic finançat amb fons públics,
per la qual cosa el ciutadà o ciutadana:

Deures de la ciutadania davant la Justícia Gratuïta
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