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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/175/2017, de 7 de febrer, de modificació del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i
Assistència Jurídica Gratuïta de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Atès l'expedient de modificació de l'article 16.4 del Reglament del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència
Jurídica Gratuïta de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, declarat adequat a la legalitat per la
Resolució JUS/993/2011, de 13 d'abril, 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 21 d'octubre de 2016, del qual resulta que es va
presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre la modificació de l'article
16.4 del Reglament, aprovada en la Junta de Govern del Col·legi de data 13 d'octubre de 2016;
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/689/2015, de 10 d'abril (DOGC núm. 6853, de 17.4.2015);
Vist que la modificació de l'article 16.4 del Reglament 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 de l'article 16.4 del Reglament del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència
Jurídica Gratuïta de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 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 aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 7 de febrer de 2017

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)
Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
Modificació de l'article 16.4 del Reglament del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7309 - 15.2.2017
CVE-DOGC-A-17039070-2017

l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

“Els advocats que estiguin de guàrdia per a l'assistència al detingut en comissaries, centres de detenció o
jutjats de guàrdia han d'estar localitzables i a disposició del Servei del Torn d'Ofici durant les hores que dura la
guàrdia, no podent delegar o derivar l'assistència a un altre advocat. Així mateix, l'advocat té l'obligació de
contactar amb el servei a l'inici de la guàrdia informant dels telèfons de localització i té l'obligació de romandre
localitzable durant tota la guàrdia. La Junta de Govern de l'ICAB, previ acord degudament motivat, podrà
establir l'horari concret de prestació del servei, de conformitat amb les necessitats del moment i amb la
normativa establerta pel Departament de Justícia.
L'aplicació dels eventuals acords adoptats per la Junta de Govern de modificació de l'horari del servei de
guàrdies, requerirà, en qualsevol cas, la publicació prèvia a la pàgina web corporativa i al tauler d'anuncis de
l'ICAB, durant un període mínim de set dies.”

(17.039.070)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

