
ou visita:  www.justiciagratuita.es

Para máis información consulta
co teu Colexio de Avogados:

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

Acceso á xustiza e xustiza gratuíta
O acceso á Xustiza é un dereito básico recoñecido tanto na Declaración Uni-
versal dos Dereitos Humanos, como no Convenio Europeo de Dereitos Hu-
manos.

É un dereito constitucional que comprende a asistencia xurídica gratuíta de
quen carecen de recursos suficientes para litigar e afecta a outros funda-
mentais como os de igualdade, asistencia letrada ao detido, defensa e tutela
xudicial efectiva.

É un servizo público financiado con fondos igualmente públicos, cuxa xes-
tión está encomendada legalmente á Avogacía de forma exclusiva, respecto
da defensa xurídica, e á Procuradoría, para a representación do cidadán.

Quen ten dereito á xustiza gratuíta?
Teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta, ademais de certas entidades
de utilidade pública, as persoas físicas cuxos ingresos non superen 2 veces
o IPREM, cando se trate de persoas non integradas en ningunha unidade
familiar; 2,5 veces o IPREM, cando se trate de persoas integradas nalgunha
das modalidades de unidade familiar con menos de catro membros; 3 veces
o IPREM, cando se trate de unidades familiares integradas con 4 ou máis
membros. IPREM: 12.780 euros (Consultar para revisión anual
www.IPREM.es).

Excepcionalmente, pode recoñecerse o dereito a persoas que superen a de-
vandita cifra, sen exceder do quíntuplo, se teñen cargas económicas ou fa-
miliares extraordinarias. E, por contra, pode denegarse aínda sen alcanzar
tales ingresos, se existen signos externos de riqueza que deban terse en
conta.

Onde dirixirse?
Quen desexen acceder ao dereito á Xustiza Gratuíta deben dirixirse aos Co-
lexios de Avogados, encargados da xestión e organización dos Servizos de
Orientación Xurídica (que tramitan as solicitudes de Xustiza Gratuíta), así
como da Quenda de Oficio (que integran profesionais libres e independentes

a fin de prestar os seus servizos para quen o soliciten, con respeto ás nor-
mas deontolóxicas da Avogacía.

Xustiza
Gratuíta 

CARTA
DE DEREITOS

EDEBERES 

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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O profesional de Oficio designado polo Colexio de Avogados deberá
reunir os requisitos de experiencia e de formación que lles son esixi-
dos previamente.

A asistencia letrada será gratuíta, salvo nos seguintes casos, en que
deberá abonar ao profesional os seus honorarios polo traballo reali-
zado:

• Que non se lle recoñeza o dereito á Asistencia Xurídica Gratuíta.

• Que venza no preito sen imposición de costas procesuais. Nese
caso deberá abonar tales honorarios sempre que non excedan da
terceira parte do obtido. Se excederen reduciranse ao que importe
dita terceira parte, atendéndose a prorrata as súas diversas par-
tidas.

• Que veña a mellor fortuna nos termos anteriormente indicados.

A recibir atención coa inmediatez que o caso requira, en forma e
lugar adecuados. A tal fin, deberá pór canto antes a disposición do
profesional, toda a información e documentación de que dispoña,
prestarlle a súa colaboración dilixente e facilitarlle a súa localización
e calquera cambio de enderezo ou teléfono de contacto.

A ser informado polo profesional sobre se a súa pretensión é viable
e, se este considéraa inviable, a que emitan un ditame o Ministerio
Fiscal e o Colexio de Avogados. Se algún deles considerase que a
pretensión é viable terá dereito á designación dun segundo profesio-
nal para quen será obrigatoria a defensa do caso; se ambos confir-
man que é inviable, desestimarase a solicitude.

A ser informado sobre o estado do procedemento, e das resolucións
ditadas no mesmo e, no seu caso, sobre a procedencia dos recursos
que poidan interporse.

A formular ante o Colexio de Avogados calquera queixa que puidese
suscitar o Servizo de Orientación Xurídica ou a intervención do pro-
fesional asignado.

Os Colexios de Avogados velarán polo correcto funcionamento, ca-
lidade e continuidade do servizo e han resolver as queixas que reci-
ban e comunicar ao afectado a decisión adoptada.

Dereitos con respecto á asistencia letrada

Extensión do dereito
A Asistencia Xurídica Gratuíta esténdese a todos os trámites, incidencias e
recursos en relación co procedemento para o que lle foi recoñecida, incluída
a execución da resolución xudicial durante dous anos.

3 Existen medidas especiais para certos colectivos con maior grao de
vulnerabilidade.
• Vítimas de violencia de xénero, de terrorismo, de trata de seres

humanos, accidentados con secuelas permanentes, con indepen-
dencia de que conten con recursos para litigar. As mulleres víti-
mas de violencia de xénero que o soliciten recibirán asistencia
xurídica, inmediata e especializada, mediante un réxime de gardas
de 24 horas establecido en todos os colexios de avogados.

• Estranxeiros: teñen dereito á xustiza gratuíta en igualdade de con-
dicións que os cidadáns nacionais e, ademais, nos procedemen-
tos administrativos sobre solicitude de asilo ou que poidan levar
á denegación de entrada, a devolución ou a expulsión do territorio
nacional.

• Traballadores e beneficiarios da Seguridade Social: á marxe dos
seus ingresos, teñen Asistencia Gratuíta na orde social para a súa
defensa en xuízo e para a efectividade dos seus créditos laborais
na orde mercantil.

• Persoas con discapacidade e incapacidade permanente, total, ab-
soluta ou gran invalidez e familias numerosas de categoría espe-
cial: poden gozar da Xustiza Gratuíta aínda que os seus recursos
e ingresos sexan superiores ao quíntuplo  do IPREM, se non cua-
druplican esta cifra.

• Menores de idade e persoas con discapacidade psíquica cando
sexan vítimas de situacións de abuso ou maltrato, con indepen-
dencia de que conten con recursos para litigar: os menores de
idade teñen dereito a un avogado especializado nos procesos nos
que se lles pretendan esixir responsabilidades penais.

• Detidos: o dereito á asistencia ao detido é un dereito constitucio-
nal garantido por un servizo de garda de 24 horas establecido en
todos os Colexios de Avogados.

Atención aos máis vulnerables

10

Quen pretenda solicitar a asistencia xurídica gratuíta pode acudir,
sen custo ningún, ao Servizo de Orientación Xurídica (S.O.X.) dos
Colexios de Avogados onde ten dereito a:
• Unha atención adecuada, en dependencias dignas e horarios pre-

fixados.
• Recibir información sobre os requisitos para o recoñecemento do

dereito á xustiza gratuíta: económicos, documentos a presentar,
prazos, etc.

• Asesoramento e orientación previos ao proceso, que inclúen unha
análise inicial sobre se é viable a pretensión que se quere 
exercitar.

• Ser auxiliado na redacción do modelo de solicitude do dereito.
• Que se resolva de forma expresa a súa solicitude de asistencia

xurídica gratuíta, ben recoñecendo ou ben denegando de forma
provisional o dereito, así como que a Comisión de Asistencia Xu-
rídica Gratuíta dite resolución que confirme ou revogue a do Co-
lexio de Avogados.

• Impugnar xudicialmente tal resolución se non está de acordo con
ela.

• Que se lle informe das consecuencias da denegación do dereito
á asistencia xurídica gratuíta.

Que dereitos teño ante o servizo de
orientación xurídica?

1

Toda persoa á que se recoñeza o beneficio á Asistencia Xurídica Gra-
tuíta ten, entre outros, os seguintes dereitos:
• Designación de Avogado e Procurador de Oficio en procedemen-

tos en que sexa obrigatoria a súa intervención. Se a intervención
letrada non fose preceptiva, pode solicitar do Xulgado que, moti-
vadamente, interese do Colexio de Avogados a súa designación. 

* Tamén pode acudir ao procedemento con profesionais da súa con-
fianza, ben abonándolles os seus honorarios, ben renunciando estes
a o seu cobro, sen perder o resto dos beneficios da Xustiza Gratuíta.
• Asistencia pericial gratuíta cando for precisa.
• Dereito a dispor de intérprete na súa lingua orixinaria.
• Exoneración do pago de costas procesuais de serlle impostas en

xuízo, salvo que en prazo de tres anos veña a mellor fortuna (cuá-
druplo do IPREM).

• Exención do pagamento de taxas xudiciais, así como do paga-
mento de depósitos necesarios para a interposición de recursos.

• Inserción gratuíta de edictos ou anuncios en xornais oficiais.
• Redución de aranceis de Notarías e Rexistros, e no caso de que

os ingresos anuais do cidadán sexan inferiores ao IPREM, a súa
exención.

Ata onde chega o meu dereito?
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Non se debe solicitar o beneficio da Xustiza Gratuíta no caso de non
cumprir os requisitos legais anteriormente expostos e debe facerse
sempre sobre a base do fiel reflexo da súa situación económica real.

Este dereito debe utilizarse con responsabilidade coa finalidade de
que poidan beneficiarse do mesmo todas as persoas que realmente
o necesiten.

Obrigación de achegar toda a información e documentación requirida
polo SOX ou servizos colexiais para tramitar a solicitude de Xustiza
Gratuíta.

Debe gardar respecto e a debida consideración ao profesional desig-
nado.

Así como facilitarlle a información e documentación que precise para
cumprir a súa función, prestarlle dilixente colaboración e facilitarlle
a súa localización en todo momento.

Debe abonar o custo dos honorarios profesionais polos servizos re-
cibidos nos casos en que legalmente proceda, antes indicados.

Debe pór en coñecemento do Colexio de Avogados o incorrecto fun-
cionamento de calquera dos servizos ou actuacións que integran a
asistencia xurídica gratuíta.

A Asistencia Xurídica Gratuíta é un servizo público financiado con fondos
públicos, polo que:

Deberes do cidadán ante a xustiza gratuíta
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