
 
INFORMACIÓ SOBRE LA DESIGNA D’ADVOCAT D’OFICI EFECTUADA- 

VIDO VÍCTIMES 

 

El Sr./Sra. , .......................................................................................(client), actuant  en 

nom propi/de (pel supòsit de menors o incapacitats judicialment) 

.........................................................................,  amb NIF número.....................................,  

adreça a ..............................................................., i telèfon mòbil 

........................................  

Es informat per l’advocat Sr./a 

................................................................................................ amb adreça professional a 

..................................................................................................... 

dels següents extrems relacionats amb la designa /telefonema d’ofici, número 

........................ 

amb expedient de Justícia Gratuïta nº........................................... 

(ASSUMPTE.......................................................................................................................

......) 

 

I.- EXECUCIÓ DEL TREBALLS PROFESSIONALS:  

L’execució dels treballs professionals encarregats s’efectuarà en règim d’arrendament 

de serveis d’acord amb les normes deontològiques de l’advocacia. 

 

II.- HONORARIS: 

La present designa està exempta d’honoraris d’advocat mentre no es dicti resolució 

d’arxiu o sentència absolutòria ferma en el procediment penal en el que la interessada 

ostenti la condició d’acusació particular, situació en la que per mantenir la gratuïtat per 

actuacions posteriors la Sra................ haurà de tramitar expressament expedient per al 

reconeixement de la justícia gratuïta, segons la seva situació econòmica, prèvia 

comunicació de l’advocat/da de la resolució en qüestió. Les actuacions anteriors a dita 

resolució queden exemptes de pagament. 

 

L’advocat designat tindrà dret a percebre els seus honoraris en els següents supòsits: 

 
a. Renúncia del CLIENT a la designa efectuada i nomenament d’advocat de lliure 

elecció. 

b. Pronunciament en costes a favor del CLIENT en la sentència que posa fi al procés, 

a càrrec de la part contrària. 

c. Quan la resolució que posi fi al procediment no faci pronunciament en costes i el 

beneficiari obtingui benefici econòmic del procediment. En aquest cas, l’usuari 

tindrà que fer front al pagament de les costes causades en la seva defensa, sense que 

aquestes puguin excedir de la tercera part del benefici obtingut, havent-se de reduir 

a la dita tercera part, a prorrata entre les seves partides, en cas de que superin la 

mateixa.  

d. Petició de “litis expensas” acordades  en resolució ferma a favor del CLIENT, fins a 

l’import total de la partida aprovada judicialment per aquest concepte. 



 
              (En annex al present document s’acompanya pressupost orientatiu de la 

defensa a portar a terme, que és acceptat pel client, per al supòsit en que sigui procedent 

el cobrament d’honoraris, segons l’indicat anteriorment.) 

 

En les situacions indicades en que l’advocat tingui dret a cobrar, tindrà obligació de 

comunicar a la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAB la situació, per tal de procedir a la 

devolució/compensació de les quantitats cobrades per la designa amb càrrec a la partida 

pressupostària de Justícia Gratuïta i Torn d’Ofici. 

   

III.- COBRAMENT DE LES COSTES. 

El client autoritza al LLETRAT a percebre directament les costes que, en el seu cas, la 

part contrària hagi d’abonar i aboni com a conseqüència d’una condemna en costes.  

 

V.- NOTIFICACIONS 

El client ve obligat a informar l’advocat de qualsevol canvi de domicili o telèfon que 

pugui realitzar durant el curs del procediment, designant com domicili a efecte de 

notificacions el que consta en el present document, i autoritzant també la recepció de 

notificacions en el mòbil indicat .  

La manca de comunicació a l’advocat del canvi d’adreça o telèfon a efecte de 

notificacions i les conseqüències que provoqui  la mateixa serà atribuïble al client.  

En cas de impossibilitat de comunicació de l’existència de resolució ferma d’arxiu 

o sentència absolutòria per manca de comunicació de canvi d’adreça per part de la 

interessada, l’advocat comunicarà a l’òrgan judicial on es tramita el procediment 

que la seva designació ha quedat sense efecte per actuacions posteriors, segons el 

que disposa l’art. 18 de la Llei 1/96, d’assistència jurídica gratuïta, i la petició de 

que sigui requerida per designar advocat de lliure designació. 

 

VI.- SOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

Per qualsevol controvèrsia derivada del present document  les parts es sotmetran a: 

• Arbitratge del TACAB (Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona). 

 

VII.- DADES PERSONALS. 

En compliment del que es disposa per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, es posa en 

coneixement del client que les seves dades personals es troben sotmeses a tractament 

informàtic i són recollides en fitxer propi de dades automatitzades, que el LLETRAT 

gestiona directament i respecte de les quals es compromet en tot cas a respectar i 

facilitar al client l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, 

manifestant-se pel present document el total compromís del LLETRAT a la discreció i 

confidencialitat sobre les esmentades dades. 

 

Barcelona, a ...............de..............de 20..... 

 

EL CLIENT        EL LLETRAT/DESPATX 

 

 



 
ANNEX.- CONSTÀNCIA DE INFORMACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA, EN 

CAS D’ARXIU O SENTÈNCIA ABSOLUTÒRIA FERMA ÀMBIT VIDO 
 

 

Sent designat el Lletrat/ la Lletrada sr./sra. ------------------------------ per a la 

defensa de la sra. --------------------------------- com a víctima VIDO, mitjançant 

designa nº -----------/------, en data ----------------------, queda informada de la 

Sentència o Resolució de data ------------------------ dictada pel Jutjat ------------, 

mitjançant la que s’acorda procedir a: 

 

.-  l’arxiu de les actuacions judicials ----/----- en seu penal.  

 

.- dictar sentència absolutòria de la part contrària en las actuacions ------/------- 

 

Que la conseqüència jurídica que comporta aquest fet és la pèrdua del Dret de 

Justícia Gratuïta per a actuacions posteriors. 

 

S’informa a la interessada de la necessitat de tramitar expedient per al 

reconeixement del Dret de Justícia Gratuïta a fi  de poder disposar d’assistència 

jurídica gratuïta per a actuacions posteriors que corresponguin ( en cas de que el 

procediment relacionat estigui iniciat és convenient indicar el número de 

procediment i jutjat),  en cas de trobar-se en els límits econòmics previstos en la 

Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informada la sra. ------------------------------------------------------------- manifesta que: 

 

 Tramitarà Justícia Gratuïta davant del Servei d’Orientació Jurídica 

corresponent. 

 No tramitarà Justícia Gratuïta I designarà a Lletrat particular de la seva 

confiança per continuar el procediment. 

 Desitja contractar privadament al Lletrat / a la Lletrada sr. / sra. -----------------

-------------- ja designat, segons pressupost que s’acompanya. 

 

 

Signat. Sra. ---------------------   Signat Lletrat/a Sr./Sra. ------------ 

    

UNITAT   FAMILIAR 

NOMBRE DE 

MEMBRES 
UN DOS TRES QUATRE 

CIRCUMSTÀNCIES 

ESPECIALS I 

FAMILIARS. ART. 5 

IPREM   x2 x2'5 x3 x5 

MENSUAL 

NÒMINA X 

14 
912,86 € 1.141,10 € 1.369,31 € 2.282,19 € 

NÒMINA X 

12 
1.065,00 € 1.331,28 € 1.597,53 € 2.662,55 € 

ANY   12.780,00 € 15.975,33 € 19.170,39 € 31.950,65 € 
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