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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7106

Llei 2/2017, de 21 de juny, de modificació de la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d’assistència jurídica gratuïta.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
L’article 119 de la Constitució consagra que la justícia ha de ser gratuïta quan així ho
disposi la llei i, en tot cas, respecte dels qui acreditin insuficiència de recursos per litigar.
En el marc del dit mandat constitucional, la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta, ha comportat un pas important en la protecció dels ciutadans més
desafavorits que necessiten accedir a la tutela judicial per veure realitzades les seves
pretensions legítimes o defensats els seus drets.
Amb la finalitat de garantir la plena efectivitat d’aquest dret, els professionals estan
obligats a prestar assistència en els termes previstos en la dita Llei 1/1996, de 10 de gener,
amb un important compromís vocacional a favor d’una justícia gratuïta, de qualitat i que
permeti el desenvolupament ple de la tutela judicial efectiva dels ciutadans.
Amb el propòsit d’incrementar les garanties que el nostre ordenament jurídic ofereix en
matèria de justícia gratuïta, tant per als ciutadans com per als professionals, aquesta
reforma pretén refermar el caràcter de servei públic d’aquesta activitat de prestació,
reforçant-la i garantint que estigui degudament subvencionada pels poders públics i
reconeixent l’abonament de les indemnitzacions corresponents a favor dels professionals
obligats a la seva prestació.
En conseqüència, s’aprova aquesta Llei de modificació de la Llei 1/1996, de 10 de
gener, d’assistència jurídica gratuïta, per al reforçament del sistema i de la garantia de
l’accés dels ciutadans a l’Administració de justícia.
Article únic. Modificació de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.
Es modifica la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, en els termes
següents:
U.

L’article 1 queda redactat en els termes següents:
«Article 1.

Objecte de la Llei.

Aquesta Llei té per objecte determinar el contingut i l’abast del dret a l’assistència
jurídica gratuïta al qual es refereix l’article 119 de la Constitució i regular-ne el
procediment per al reconeixement i l’efectivitat.
El servei d’assistència jurídica gratuïta ha de ser obligatori en els termes
previstos en aquesta Llei. Els col·legis professionals poden organitzar el servei i
dispensar el col·legiat quan hi hagi raons que ho justifiquin.
Les disposicions d’aquesta Llei són d’aplicació general en tot tipus de processos
judicials, incloent-hi els recursos d’empara constitucional, la via administrativa prèvia
quan així s’estableixi en la legislació específica, així com l’assessorament previ al
procés previst en l’apartat 1 de l’article 6.»
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L’article 22 queda redactat en els termes següents:

«Article 22. Gestió col·legial dels serveis d’assistència lletrada, de defensa i de
representació gratuïtes.
Els consells generals de l’advocacia espanyola i dels col·legis de procuradors
dels tribunals d’Espanya i els seus col·legis respectius han de regular i organitzar, a
través de les seves juntes de govern, els serveis obligatoris d’assistència lletrada i
de defensa i representació gratuïtes, garantint-ne, en tot cas, la prestació continuada
i atenent a criteris de funcionalitat i d’eficiència.
Els professionals que prestin el servei obligatori de justícia gratuïta tenen dret a
una compensació que té caràcter indemnitzatori.
Els col·legis d’advocats han d’implantar serveis d’assessorament als peticionaris
d’assistència jurídica gratuïta, amb la finalitat d’orientar i canalitzar les seves
pretensions. L’assessorament esmentat ha de tenir, en tot cas, caràcter gratuït per
als sol·licitants.
Els col·legis d’advocats han de facilitar als sol·licitants d’assistència jurídica
gratuïta la informació necessària en relació amb el compliment dels requisits per a
la seva concessió, així com l’auxili en la redacció de les sol·licituds corresponents.»
Tres.

L’article 23 queda redactat en els termes següents:

«Article 23. Autonomia professional i disciplina col·legial.
Els professionals que prestin el servei obligatori de justícia gratuïta, als quals es
refereix aquesta Llei, han d’exercir l’activitat amb llibertat i independència de criteri,
amb subjecció a les normes deontològiques i a les normes que disciplinen el
funcionament dels serveis col·legials de justícia gratuïta.»
Quatre.

L’article 25 queda redactat en els termes següents:

«Article 25.

Formació i especialització.

El Ministeri de Justícia, de manera coordinada amb les comunitats autònomes
competents, amb l’informe previ dels consells generals de l’advocacia i dels
procuradors dels tribunals d’Espanya, ha d’establir els requisits generals mínims de
formació i especialització necessaris per prestar els serveis obligatoris d’assistència
jurídica gratuïta, a fi d’assegurar un nivell de qualitat i de competència professional
que garanteixi el dret constitucional a la defensa. Els requisits esmentats són de
compliment obligat per a tots els col·legis professionals.»
Cinc.

L’article 30 queda redactat en els termes següents:

«Article 30.

Indemnització pel servei.

La intervenció de professionals designats d’ofici per a l’assistència, defensa i
representació gratuïta només pot ser indemnitzada quan hi hagi reconeixement
exprés del dret a l’assistència jurídica gratuïta efectuat en els termes previstos en
aquesta Llei.
L’import de la indemnització s’aplica fonamentalment a compensar les
actuacions professionals previstes en els apartats 1 a 3 de l’article 6 d’aquesta Llei,
quan tinguin per destinataris els qui hagin obtingut el reconeixement del dret a
l’assistència jurídica gratuïta.»
Sis.

Es modifica el títol de l’article 36, que queda redactat en els termes següents:

«Article 36.

Condemna a costes».

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 148
Set.

Dijous 22 de juny de 2017

Secc. I. Pàg. 3

L’article 37 queda redactat en els termes següents:

«Article 37.

Subvenció.

Les administracions públiques competents, per assegurar el dret a l’assistència
jurídica gratuïta al qual es refereix l’article 119 de la Constitució, han de subvencionar
amb càrrec a les seves dotacions pressupostàries la implantació, l’atenció i el
funcionament dels serveis d’assistència jurídica gratuïta pels col·legis d’advocats i
de procuradors.»
Vuit.

L’article 40 queda redactat en els termes següents:

«Article 40.

Indemnització per barem.

En consideració a la tipologia de procediments en els quals intervinguin els
professionals designats d’ofici, s’han d’establir, amb l’informe previ del Consell
General de l’Advocacia Espanyola i del Consell General de Col·legis de Procuradors
dels Tribunals d’Espanya, les bases econòmiques i els mòduls d’indemnització per
la prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
i produeix efectes des de l’1 de gener de 2017.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 21 de juny de 2017.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es
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