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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE XUSTIZA
3698 Real decreto 141/2021, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de 

asistencia xurídica gratuíta.

O artigo 119 da Constitución española establece que a xustiza será gratuíta, cando así 
o dispoña a lei e, en todo caso, respecto de quen acredite insuficiencia de recursos para 
litigar.

A Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, configura a prestación 
da asistencia xurídica gratuíta, consistente na asistencia letrada, defensa e representación 
gratuíta, como un servizo público que, coa participación dos consellos xerais da avogacía 
española e dos procuradores dos tribunais de España, organizan o Ministerio de Xustiza e 
as comunidades autónomas con competencias en materia de xustiza, a través das 
comisións de asistencia xurídica gratuíta, dos colexios de avogados e de procuradores, 
garantindo, en todo caso, a súa prestación continuada e atendendo a criterios de 
funcionalidade e de eficiencia na efectiva aplicación dos fondos públicos postos á súa 
disposición.

O novo Regulamento de asistencia xurídica, que derroga o anterior, aprobado polo 
Real decreto 996/2003, do 25 de xullo, pivota sobre catro eixes fundamentais que buscan 
adecuar o servizo de asistencia xurídica gratuíta á realidade actual e redundar, en 
definitiva, nunha maior axilidade e mellora do dito servizo.

Por tanto, o obxectivo fundamental que inspira este real decreto é reforzar o dereito á 
tutela xudicial efectiva de todos os cidadáns, a través do fortalecemento do servizo de 
asistencia xurídica gratuíta, máximo garante do dito dereito.

Por razóns de técnica lexislativa e para evitar a dispersión normativa, optouse por 
elaborar un novo texto que derroga o anterior. A súa estrutura axústase á sistemática da 
lei que desenvolve e intenta respectar, ao igual que esta última, a estrutura do texto 
normativo até agora vixente e o contido que se segue considerando adecuado. A 
continuación sinálanse os principais cambios efectuados.

En primeiro lugar, ten como obxecto actualizar a composición das comisións de 
asistencia xurídica gratuíta acomodándoas ao previsto no artigo 10 da Lei 1/1996, do 10 
de xaneiro, que xa foron modificadas polo número 7 da disposición derradeira terceira da 
Lei 42/2015, do 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento 
civil.

En segundo lugar, busca actualizar as remisións que realiza o Regulamento de 
asistencia xurídica gratuíta a leis administrativas que xa foron derrogadas pola lexislación 
vixente.

Así mesmo, en materia de tratamento de datos especialmente protexidos, incorpórase 
aos anexos do Regulamento de asistencia xurídica gratuíta un novo formulario de 
autorización ou revogación expresa da persoa solicitante da dita prestación para que 
consulten e soliciten información económica, fiscal, patrimonial e social, relativa á súa 
unidade familiar, os colexios de avogados e as comisións de asistencia xurídica gratuíta, 
en consonancia co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, que sinala, no seu artigo 28, que os 
interesados teñen dereito a non achegar documentos que xa se encontren en poder da 
Administración actuante ou fosen elaborados por calquera outra Administración. No 
suposto de que se revogue a autorización da consulta, o interesado deberá achegar a 
documentación que xustifique o cumprimento dos requisitos que se exixen.

En terceiro lugar, o novo Regulamento de asistencia xurídica gratuíta busca tamén 
consagrar normativamente, como regra xeral, o pagamento mensual da subvención de 
asistencia xurídica gratuíta, con cargo ás dotacións orzamentarias do Ministerio de 
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Xustiza, polos servizos de asistencia xurídica prestados nas comunidades autónomas 
que non asumiron competencias en materia de administración de xustiza, así como o 
importe correspondente aos gastos de funcionamento e infraestrutura que se aboan 
tanto ao Consello Xeral da Avogacía Española como ao Consello Xeral de Procuradores 
dos Tribunais de España, e isto co fin de promover unha notable mellora do servizo da 
asistencia xurídica gratuíta, que redundará, en suma, en beneficio de todos os 
cidadáns.

E, finalmente, nos últimos anos veu quedando de manifesto a necesidade de arbitrar 
un mecanismo que permita avanzar nunha maior harmonización da prestación do servizo 
de asistencia xurídica gratuíta, que pasa, sen dúbida, por unha especial cooperación entre 
o Ministerio de Xustiza e o Ministerio de Política Territorial e Función Pública, no 
concernente á actividade desenvolvida polas comisións de asistencia xurídica gratuíta 
dependentes de ambos os ministerios, así como coas propias comunidades autónomas 
que asumiron competencias en materia de administración de xustiza.

Neste escenario, resulta especialmente relevante, así mesmo, a participación do 
Consello Xeral da Avogacía Española e do Consello Xeral de Procuradores dos Tribunais 
de España, na súa condición de axentes principais na prestación deste servizo público.

Para tal obxecto, créase un Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta, coa 
finalidade de impulsar unha maior coordinación e unificación de criterios na prestación da 
asistencia xurídica gratuíta, no cal estarán presentes todas as administracións con 
competencias en materia de administración de xustiza, así como os operadores xudiciais 
que participan, de forma directa, no exercicio desta prestación, é dicir, avogados e 
procuradores, que estarán representados a través do Consello Xeral da Avogacía Española 
e do Consello Xeral de Procuradores dos Tribunais de España.

Este consello estatal nace, desta forma, co obxectivo final de establecer un punto de 
encontro, en que participen todos os operadores xudiciais concernidos, co propósito de 
compartir criterios de actuación, boas prácticas e propostas de mellora que redunden, en 
definitiva, no fortalecemento do servizo de asistencia xurídica gratuíta.

Así mesmo, este consello permitirá garantir a igualdade de todos os cidadáns no 
acceso á asistencia xurídica gratuíta, máximo garante do dereito á tutela xudicial efectiva 
de todos os cidadáns.

II

O presente real decreto estrutúrase nun artigo único que aproba un novo Regulamento 
de asistencia xurídica gratuíta, dúas disposicións adicionais, unha disposición derrogatoria 
única e tres disposicións derradeiras.

O presente real decreto que aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta 
dítase ao abeiro da habilitación conferida ao Goberno pola disposición derradeira primeira 
da propia Lei 1/1996, do 10 de xaneiro.

Sobre este real decreto emitiron informe o Consello Xeral do Poder Xudicial, as 
comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de xustiza, o Consello 
Xeral da Avogacía Española e o Consello Xeral dos Procuradores dos Tribunais de 
España. Así mesmo, emitiron informe a Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Xustiza, 
a Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Facenda e a Oficina de Coordinación e 
Calidade Normativa.

Na elaboración desta norma observáronse os principios de boa regulación previstos no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os principios de necesidade e eficacia, posto 
que a norma resulta o instrumento máis indicado para os intereses que se perseguen; o 
principio de proporcionalidade, xa que contén a regulación imprescindible para atender as 
necesidades que se pretenden cubrir; e o principio de seguridade xurídica, xa que é 
coherente co resto do ordenamento xurídico nacional e da Unión Europea. Polo demais, a 
norma é coherente cos principios de eficiencia, xa que asegura a máxima eficacia dos 
seus postulados cos menores custos posibles inherentes á súa aplicación, e de 
transparencia, ao terse garantido unha ampla participación na súa elaboración. Esta norma 
dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1. 5.ª e 18.ª da Constitución española, que 
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atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de administración de xustiza e 
bases do réxime xurídico das administracións públicas.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Xustiza, coa aprobación previa do ministro 
de Política Territorial e Función Pública, co informe da ministra de Facenda, de acordo co 
Consello de Estado, e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 
9 de marzo de 2021,

DISPOÑO:

Artigo único. Aprobación do regulamento.

Apróbase o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta, cuxo texto se inclúe a 
continuación deste real decreto.

Disposición adicional primeira. Autorización de cesión de datos persoais aos colexios de 
avogados e ás comisións de asistencia xurídica gratuíta.

O tratamento dos datos de natureza económica, fiscal, patrimonial e social realizarase 
segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta 
ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a 
Directiva 95/46/CE, e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais.

En todos os casos se anexará á solicitude de asistencia xurídica gratuíta un formulario 
de autorización, denegación ou revogación expresa da autorización anteriormente 
prestada, que permita á persoa solicitante autorizar, denegar ou revogar a consulta de 
información económica, fiscal, patrimonial e social, relativa á súa unidade familiar, por 
parte do colexio de avogados que vaia tramitar a súa solicitude de asistencia xurídica 
gratuíta. A comisión de asistencia xurídica gratuíta correspondente realizará as 
comprobacións e solicitará por medios electrónicos toda a información que considere 
necesaria, nos termos establecidos no número 1 do artigo 17 da Lei 1/1996, do 10 de 
xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.

No suposto de que se denegue ou revogue a autorización da consulta, o interesado 
deberá achegar a documentación que xustifique o cumprimento dos requisitos que se exixen.

Así mesmo, no dito formulario de autorización, denegación ou revogación expresa, 
será informada a persoa solicitante do establecido nos artigos 13 e 14 do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á 
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre 
circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE.

Non obstante, o consentimento do interesado será toda manifestación de vontade 
libre, específica, informada e inequívoca pola que este acepta, xa sexa mediante unha 
declaración ou unha clara acción afirmativa, o tratamento de datos persoais que lle 
concirne, tal e como se establece no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se 
derroga a Directiva 95/46/CE.

Disposición adicional segunda. Referencias normativas.

As referencias normativas efectuadas noutras disposicións ao Regulamento de 
asistencia xurídica gratuíta, aprobado polo Real decreto 996/2003, do 25 de xullo, 
entenderanse realizadas aos preceptos correspondentes do regulamento que se aproba 
mediante este real decreto.
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados o Real decreto 996/2003, do 25 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento de asistencia xurídica gratuíta, así como as modificacións realizadas a este, 
e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido no presente real 
decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

O presente real decreto dítase en virtude do artigo 149.1. 5.ª e 18.ª da Constitución 
española, polo cal o Estado ten competencia exclusiva sobre a Administración de xustiza 
e bases do réxime xurídico das administracións públicas.

Disposición derradeira segunda. Facultades de desenvolvemento e execución.

Facúltase o titular do Ministerio de Xustiza para ditar as disposicións necesarias para 
o desenvolvemento e execución do presente real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 9 de marzo de 2021.

FELIPE R.

O ministro de Xustiza,
JUAN CARLOS CAMPO MORENO
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REGULAMENTO DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este regulamento regula o procedemento para o recoñecemento do dereito á 
asistencia xurídica gratuíta, de conformidade co disposto na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, 
de asistencia xurídica gratuíta.

2. Este regulamento será de aplicación ao recoñecemento pola Administración xeral 
do Estado do dereito de asistencia xurídica gratuíta en relación:

a) Con todo tipo de procesos ante xulgados e tribunais con xurisdición en todo o 
territorio nacional ou no territorio dunha comunidade autónoma que non recibise os 
traspasos en materia de provisión de medios ao servizo da Administración de xustiza.

b) Cos procedementos administrativos cuxa tramitación e resolución corresponda a 
órganos da Administración xeral do Estado, sempre que se encontren legalmente 
comprendidos no dereito de asistencia xurídica gratuíta.

3. Exceptúanse do disposto nos puntos anteriores os artigos 17; 21; números 1, 3 e 
4 do artigo 33; 39; 40 e 41 deste regulamento, que, de conformidade co previsto na 
disposición adicional primeira da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica 
gratuíta, serán de aplicación xeral en todo o territorio nacional.

TÍTULO I

Órganos competentes e procedementos

CAPÍTULO I

Normas de organización e funcionamento das comisións de asistencia xurídica 
gratuíta

Artigo 2. Ámbito territorial das comisións de asistencia xurídica gratuíta.

1. Constituirase unha Comisión Central de Asistencia Xurídica Gratuíta na cidade de 
Madrid para o recoñecemento deste dereito en relación cos procesos seguidos ante 
órganos xurisdicionais que estendan a súa competencia a todo o territorio nacional, así 
como unha en cada capital de provincia do ámbito competencial do Ministerio de Xustiza, 
nas cidades de Ceuta e Melilla e nas illas de Menorca e Eivisa, ás cales corresponderán 
as funcións e competencias destas comisións previstas na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, 
de asistencia xurídica gratuíta, e neste regulamento, no seu respectivo ámbito territorial.

2. Mediante real decreto, logo de aprobación da persoa titular do Ministerio de 
Política Territorial e Función Pública, poderase acordar a creación de delegacións das 
comisións de asistencia xurídica gratuíta naqueles casos en que o volume de asuntos que 
se van tratar, as circunstancias xeográficas ou outras causas xustificadas o aconsellen. 
Cando se trate de delegacións de comisións en cuxa composición se integren funcionarios 
de delegacións ou subdelegacións do Goberno, conforme o establecido no artigo 3.2, a 
súa creación levarase a cabo por proposta conxunta da persoa titular do Ministerio de 
Xustiza e do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

3. O real decreto de creación das delegacións determinará o seu ámbito territorial e 
fixará a súa composición, na cal estarán representadas as mesmas institucións que 
integran, con carácter xeral, as comisións de asistencia xurídica gratuíta.

4. As delegacións, que terán as mesmas funcións que as comisións de asistencia 
xurídica gratuíta, estarán suxeitas ás directrices de actuación e aos criterios xerais que, 
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para recoñecer o dereito á asistencia xurídica gratuíta, adopten as comisións provinciais, 
e seranlles de aplicación as regras de funcionamento que se prevén neste regulamento.

Artigo 3. Composición e designación de membros.

1. A Comisión Central de Asistencia Xurídica Gratuíta estará composta polos decanos 
do Colexio de Avogados e do Colexio de Procuradores de Madrid, ou a persoa profesional 
da avogacía e a procuradoría que eles designen, un avogado ou avogada do Estado e un 
funcionario ou funcionaria do Ministerio de Xustiza pertencente a corpos ou escalas do 
subgrupo A1. A Comisión Central de Asistencia Xurídica Gratuíta será presidida, 
semestralmente, por cada un dos seus membros, a excepción do funcionario ou funcionaria 
do Ministerio de Xustiza, quen exercerá, en todo momento, a Secretaría.

2. As restantes comisións de asistencia xurídica gratuíta dependentes das 
comunidades autónomas estarán integradas polo decano do colexio de avogados e o do 
colexio de procuradores, ou a persoa profesional da avogacía e a procuradoría que eles 
designen, e por dous membros que designen as administracións públicas de que 
dependen. O órgano competente da comunidade autónoma determinará cales dos seus 
integrantes desempeñarán a Presidencia e a Secretaría.

3. Nas comisións de asistencia xurídica gratuíta dependentes da Administración xeral 
do Estado, os membros que corresponden á Administración pública serán un avogado ou 
avogada do Estado e un funcionario ou funcionaria, que exercerá a Secretaría, pertencente 
a corpos ou escalas do subgrupo A1, con destino na xerencia territorial do Ministerio de 
Xustiza correspondente ou, na súa falta, un funcionario ou funcionaria dos citados corpos 
ou escalas que preste os seus servizos na delegación ou subdelegación do Goberno do 
territorio de que se trate. Para as comisións das illas, nas cales non radica a capital de 
provincia, o funcionario ou funcionaria será designado polo director insular da 
Administración xeral do Estado, de entre os destinados na respectiva dirección insular.

Nas provincias onde exista máis dun colexio de avogados ou de procuradores, o seu 
representante será designado de común acordo polos decanos destes.

En caso de vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa da persoa que exerza a 
Secretaría, será substituído polo membro da comisión que acorde esta.

Artigo 4. Dependencia orgánica, soporte administrativo e sede.

1. As comisións de asistencia xurídica gratuíta quedarán adscritas organicamente ás 
xerencias territoriais do Ministerio de Xustiza ou, onde non existan, ás delegacións ou 
subdelegacións do Goberno.

Estes órganos prestarán o soporte administrativo e o apoio técnico necesarios para o 
seu funcionamento.

2. As comisións de asistencia xurídica gratuíta terán a súa sede nas dependencias 
que os órganos mencionados no número anterior poñan á súa disposición ou, se for o 
caso, nos de órganos xudiciais radicados no seu ámbito territorial.

Artigo 5. Información sobre os servizos de asistencia xurídica gratuíta.

1. O Consello Xeral da Avogacía Española e o Consello Xeral dos Procuradores dos 
Tribunais de España remitirán ás comisións de asistencia xurídica gratuíta, nun formato 
que permita o seu tratamento automatizado, as relacións de colexiados exercentes 
adscritos aos servizos de xustiza gratuíta, con indicación do seu nome e apelidos, o 
número de colexiado, o domicilio profesional, o teléfono e o enderezo de correo electrónico, 
así como detalle das correspondentes especializacións por ordes xurisdicionais ou nas 
diversas ramas xurídicas.

Así mesmo, nas sedes das comisións de asistencia xurídica gratuíta exporanse as 
normas de funcionamento, sede e horarios de atención ao público dos servizos de 
orientación xurídica dos colexios de avogados.
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2. Será obrigación do Consello Xeral da Avogacía Española e do Consello Xeral dos 
Procuradores dos Tribunais de España o mantemento e actualización, con carácter 
mensual, das bases de datos dos seus colexiados dados de alta nos servizos de asistencia 
xurídica gratuíta, con respecto ao disposto na lexislación sobre protección de datos de 
carácter persoal. Esta información estará á disposición de toda persoa interesada en 
acceder aos servizos de xustiza gratuíta.

Artigo 6. Normas de funcionamento.

1. O funcionamento das comisións de asistencia xurídica gratuíta axustarase ao 
establecido na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, e, con carácter 
xeral, rexerase polo disposto na Lei reguladora de réxime xurídico do sector público, en 
relación cos órganos colexiados.

2. As comisións de asistencia xurídica gratuíta reuniranse, con carácter ordinario, 
unha vez cada quince días hábiles, sen prexuízo de que o presidente da comisión acorde 
variar a dita periodicidade, atendendo ao volume dos asuntos que se vaian tratar.

Artigo 7. Funcións.

Son funcións das comisións, nos termos previstos na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de 
Asistencia Xurídica Gratuíta, as seguintes:

a) Recoñecer, denegar ou revogar, se for o caso, o dereito á asistencia xurídica 
gratuíta, mediante confirmación ou modificación, se for o caso, das decisións previamente 
adoptadas polos colexios profesionais.

b) Efectuar as comprobacións e solicitar a información que ao longo da tramitación 
das solicitudes de asistencia xurídica gratuíta se consideren necesarias, e requirir da 
Administración correspondente a confirmación da exactitude dos datos alegados polas 
persoas solicitantes, para o cal poderán utilizarse, para tal efecto, os procedementos 
telemáticos de transmisión de datos, sempre que a persoa interesada así o autorice.

c) Adoptar, logo de consulta aos respectivos colexios profesionais, aquelas medidas 
que permitan coñecer, coa periodicidade que se considere conveniente, a situación dos 
expedientes.

d) Recibir e trasladar ao xulgado ou tribunal correspondente o escrito de impugnación 
das resolucións que, de modo definitivo, recoñezan ou deneguen o dereito.

e) Tramitar as comunicacións relativas á insostibilidade da pretensión presentadas 
polos avogados.

f) Supervisar as actuacións dos servizos de orientación xurídica previstos no artigo 
38, e actuar como órganos de comunicación cos colexios profesionais, para efectos de 
canalizar as queixas ou denuncias formuladas como consecuencia das actuacións 
relacionadas cos servizos de asistencia xurídica gratuíta, naqueles casos en que tales 
iniciativas non se formulasen directamente ante os colexios.

g) Calquera outra competencia que lle atribúa a normativa reguladora da asistencia 
xurídica gratuíta.

CAPÍTULO II

Procedementos para o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta

Sección 1.ª Procedemento xeral

Artigo 8. Iniciación.

O procedemento para recoñecer o dereito á asistencia xurídica gratuíta iniciarase por 
instancia de parte, mediante a presentación do modelo normalizado incluído no anexo I.I, 
debidamente asinado pola persoa peticionaria, e á solicitude xuntarase a documentación 
que se sinala no dito anexo.
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Os impresos facilitaranse nas dependencias xudiciais, nos servizos de orientación 
xurídica dos colexios de avogados e nas sedes das comisións de asistencia xurídica 
gratuíta.

Os colexios de avogados adoptarán as medidas necesarias para que os profesionais 
faciliten os impresos aos interesados e soliciten destes a súa formalización. Ademais, os 
colexios de avogados porán na súa web, á disposición dos cidadáns, os impresos 
correspondentes, que poderán descargar e cubrir, para posteriormente remitilos aos 
servizos de orientación xurídica dos citados colexios, ben por correo electrónico ou ben 
entregalos persoalmente.

Artigo 9. Presentación da solicitude.

1. As solicitudes de asistencia xurídica gratuíta presentaranse ante os servizos de 
orientación xurídica do colexio de avogados do lugar en que estea o xulgado ou tribunal 
que deba coñecer do proceso principal, ou ante o xulgado do domicilio da persoa solicitante 
se o proceso non se iniciou. Neste último caso, o órgano xudicial dará traslado inmediato 
da petición ao colexio de avogados territorialmente competente.

2. Cando o interesado fundamente a súa pretensión nas circunstancias excepcionais 
previstas no artigo 5 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, para 
obter o recoñecemento do dereito, a solicitude presentarase ante a comisión de asistencia 
xurídica gratuíta, que resolverá determinando cales dos beneficios do artigo 6 da Lei 
1/1996, do 10 de xaneiro, e con que alcance, son de aplicación á persoa solicitante.

3. Na orde penal e no suposto de que o xulgado ou tribunal acordase calquera das 
medidas privativas de liberdade ou restritivas de dereitos nos casos en que procedan 
conforme a lei, de forma que non sexa posible presentar a documentación exixida e nos 
prazos establecidos, o letrado ou letrada que se designe remitirá directamente á comisión 
de asistencia xurídica gratuíta a solicitude debidamente asinada polo interesado, en que 
constará, de modo expreso, a identidade da persoa solicitante e do asunto ou 
procedemento de que se trate e á cal se unirá unha dilixencia acreditativa da situación.

4. As solicitudes de asistencia xurídica gratuíta serán remitidas, de forma electrónica, 
polos colexios de avogados ou polo propio letrado ou letrada, nos supostos dos números 
1 e 3 ás comisións de asistencia xurídica gratuíta, a través do sistema establecido polo 
Ministerio de Xustiza e polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública, de 
conformidade co establecido na Lei reguladora de procedemento administrativo común 
das administracións públicas.

Sen prexuízo da súa posible presentación electrónica, para o suposto previsto no 
número 2, os interesados poderán presentar, igualmente, en formato papel, e ante as 
comisións de asistencia xurídica gratuíta, as solicitudes de asistencia xurídica gratuíta.

Artigo 10. Emenda de deficiencias.

Os servizos de orientación xurídica dos colexios de avogados examinarán a 
documentación presentada e, se apreciasen que é insuficiente ou que na solicitude existen 
deficiencias, concederán ao interesado un prazo de dez días hábiles para a emenda dos 
defectos advertidos.

Transcorrido este prazo sen que se produza a emenda, o colexio de avogados 
arquivará a petición e notificarallo no prazo de tres días hábiles á comisión de asistencia 
xurídica gratuíta correspondente.

Artigo 11. Designacións provisionais.

1. Analizada a solicitude e emendados, se for o caso, os defectos advertidos, se o 
colexio de avogados considera que a persoa peticionaria cumpre os requisitos legalmente 
establecidos para obter o dereito á asistencia xurídica gratuíta, procederá no prazo máximo 
de quince días hábiles, contados a partir da recepción da solicitude ou desde a emenda 
dos defectos, á designación provisional da persoa profesional da avogacía e comunicarllo 
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no mesmo momento ao colexio de procuradores para que, dentro dos tres días hábiles 
seguintes, se designe a persoa profesional da procuradoría se a súa intervención é 
preceptiva. Neste último caso, o colexio de procuradores comunicará inmediatamente ao 
de avogados a designación efectuada.

2. Realizada a designación provisional da persoa profesional da avogacía e, se for o 
caso, comunicada a da persoa profesional da procuradoría, o colexio de avogados terá un 
prazo de tres días hábiles para trasladar á comisión de asistencia xurídica gratuíta 
correspondente o expediente completo, nos termos establecidos nos números 2 e 3 do 
artigo 70 da Lei reguladora de procedemento administrativo común das administracións 
públicas, así como as designacións efectuadas, para os efectos da verificación e resolución 
definitiva da solicitude.

Artigo 12. Ausencia de designacións provisionais.

No caso de que o colexio de avogados considere que a persoa peticionaria non 
cumpre os requisitos referidos no número 1 do artigo anterior, ou que a pretensión principal 
contida na solicitude é manifestamente insostible ou carente de fundamento, comunicará 
á persoa solicitante nun prazo de cinco días hábiles que non efectuou o nomeamento 
provisional de profesional da avogacía e, ao mesmo tempo, trasladará a solicitude á 
comisión de asistencia xurídica gratuíta para que esta resolva definitivamente.

Artigo 13. Designación provisional por requirimento xudicial.

1. O órgano xudicial que estea coñecendo dun proceso poderá ditar resolución 
motivada, e requirira dos colexios profesionais o nomeamento provisional de persoa 
profesional da avogacía e, se for o caso, profesional da procuradoría se considera preciso 
asegurar de forma inmediata os dereitos de defensa e representación das partes e algunha 
delas manifesta carecer de recursos económicos.

2. Coa dita resolución xuntarase a solicitude do beneficio de xustiza gratuíta do 
interesado, debidamente asinada, solicitude que previamente lle terá sido facilitada polo 
propio órgano xudicial.

O nomeamento provisional de profesional da avogacía e da procuradoría por 
requirimento xudicial non obstará para que o posible interesado deba facilitar a 
correspondente documentación para a obtención do beneficio de asistencia xurídica 
gratuíta.

Artigo 14. Substitución do profesional designado.

1. A persoa beneficiaria da asistencia xustiza gratuíta terá dereito a instar o 
nomeamento de novos profesionais en substitución dos que xa teña designados, mediante 
solicitude debidamente xustificada e que deberá presentar ante o colexio que realizase a 
designación.

Esta petición non suspenderá a actuación dos profesionais que xa teña designados.
2. Recibida a solicitude, o dito colexio trasladaraa, por cinco días hábiles, ao 

profesional cuxa substitución se solicita. A continuación, e no prazo de quince días hábiles, 
resolverá sobre esta petición de forma motivada.

A resolución pola que se aprecie que concorre causa que xustifica a substitución 
comunicaraa o colexio correspondente á comisión de asistencia xurídica gratuíta, á persoa 
que formulou a petición e ao novo profesional.

No caso de que o colexio correspondente non aprecie que concorre causa que 
xustifique o cambio solicitado, a resolución adoptada será comunicada polo citado colexio 
á comisión de asistencia xurídica gratuíta e á persoa beneficiaria de xustiza gratuíta que 
formulou esta petición.

3. Recibido o expediente, a comisión de asistencia xurídica gratuíta ditará resolución 
que confirme ou revogue o dereito ao cambio do profesional.
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As resolucións que dite este órgano e que deneguen a substitución do profesional 
designado poderán ser impugnadas pola persoa beneficiaria de asistencia xurídica gratuíta 
nos termos do artigo 19 e segundo o procedemento establecido no artigo 20 da Lei 1/1996, 
do 10 de xaneiro.

4. A comisión de asistencia xurídica gratuíta poderá denegar a tramitación da 
solicitude de substitución, confirmando a designación dos profesionais actuantes, sempre 
que a solicitude se funde nunha causa que xa foi obxecto de denegación con relación ao 
mesmo asunto e profesional, sen que concorran feitos novos ou circunstancias que a 
xustifiquen.

Artigo 15. Reiteración da solicitude.

1. Cando o colexio de avogados, no prazo de quince días hábiles contados desde a 
recepción da solicitude ou, se for o caso, desde a emenda dos defectos advertidos, non 
realizase ningunha das actuacións previstas nos artigos 11 e 12, a persoa solicitante 
poderá reiterar a súa solicitude ante a comisión de asistencia xurídica gratuíta 
correspondente.

2. Reiterada a solicitude, a comisión solicitará do colexio a inmediata remisión do 
expediente xunto cun informe sobre a petición, e ordenará ao mesmo tempo a designación 
provisional de profesional da avogacía e, se for preceptivo, da procuradoría.

Artigo 16. Instrución do procedemento.

1. Recibido o expediente en calquera dos supostos recollidos nos artigos 11, 12, 13 
e 15, a comisión de asistencia xurídica gratuíta disporá dun prazo de trinta días hábiles 
para efectuar as comprobacións e solicitar a información que considere necesarias para 
verificar a exactitude e realidade dos datos declarados pola persoa solicitante.

2. Para os efectos previstos no número anterior, a comisión poderá solicitar da 
Administración correspondente a confirmación dos datos que consten na documentación 
presentada coa solicitude, sempre que o considere indispensable para ditar resolución, 
especialmente os de natureza tributaria e patrimonial.

A petición desta información, sempre que o interesado así o autorice, poderá obtela a 
comisión mediante os procedementos de transmisión de datos a que se refire o Real 
decreto 209/2003, do 21 de febreiro, polo que se regulan os rexistros e as notificacións 
telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a substitución da achega 
de certificacións por parte dos cidadáns.

3. Así mesmo, dentro do prazo establecido no número 1 deste artigo, a comisión de 
asistencia xurídica gratuíta poderá oír a parte ou partes contrarias no preito ou contra as 
que se pretenda exercer a acción, cando sexan coñecidas e se considere que poden 
achegar datos para coñecer a situación económica real da persoa solicitante.

No caso de non comparecer estas no prazo de dez días hábiles desde que foron 
citadas, continuará a tramitación da solicitude, sen prexuízo do seu dereito a comparecer 
no procedemento en calquera momento anterior á súa resolución definitiva e á súa 
posterior impugnación.

4. A fase de instrución do procedemento para recoñecer o dereito á asistencia 
xurídica gratuíta rexerase en todo caso polos principios de celeridade e sumariedade.

Artigo 17. Resolución: contido e efectos.

1. Realizadas as comprobacións pertinentes, a comisión ditará resolución que 
recoñeza ou denegue o dereito á asistencia xurídica gratuíta no prazo máximo de trinta 
días hábiles, contados desde a recepción do expediente completo.

No caso de ditar resolución estimatoria, a comisión determinará, cando sexa necesario 
conforme o establecido na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, 
cales das prestacións que integran o dereito son de aplicación á persoa solicitante.
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Así mesmo, para os efectos previstos polo artigo 6.10 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, 
de asistencia xurídica gratuíta, cando a persoa solicitante a quen se recoñeza o dereito 
acredite ingresos por debaixo do indicador público de renda de efectos múltiples, farase 
mención expresa desta circunstancia na resolución.

2. O recoñecemento do dereito adecuarase ás prestacións solicitadas. A resolución 
estimatoria do dereito implicará a confirmación das designacións de profesional da 
avogacía e, se for o caso, da procuradoría, efectuadas provisionalmente polos colexios 
profesionais. No suposto de que as ditas designacións non se producisen, a comisión de 
asistencia xurídica gratuíta requirirá inmediatamente dos colexios o nomeamento dos 
profesionais que defendan e, se for o caso, representen o titular do dereito.

3. A resolución desestimatoria implicará que as eventuais designacións de oficio 
realizadas previamente queden sen efecto e, por tanto, a persoa solicitante deberá 
designar profesional da avogacía e da procuradoría de libre elección. En tales casos, a 
persoa peticionaria deberá aboar os honorarios e dereitos económicos ocasionados polos 
servizos efectivamente prestados polos profesionais designados de oficio con carácter 
provisional, pero a persoa profesional da avogacía non poderá reclamar á persoa 
profesional da procuradoría o pagamento dos seus honorarios.

En todo caso, as persoas profesionais da avogacía actuantes deberán reembolsar á 
Administración o importe das retribucións percibidas con motivo da súa intervención 
profesional realizada até o momento no suposto de que sexan aboados os honorarios por 
parte do peticionario cuxa solicitude fose desestimada.

Artigo 18. Notificación da resolución.

1. A resolución da comisión de asistencia xurídica gratuíta notificarase no prazo 
común de tres días hábiles á persoa solicitante, aos profesionais designados pola quenda 
de oficio, ao colexio de avogados e, se for o caso, ao colexio de procuradores, así como 
ás partes interesadas, e comunicarase ao xulgado ou tribunal que estea coñecendo do 
proceso, ou ao xuíz decano da localidade se aquel non se iniciase.

2. As notificacións e comunicacións realizaraas quen exerza a secretaría das 
comisións de asistencia xurídica gratuíta, a través dos órganos mencionados no artigo 4.1. 
Efectuaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando aquelas 
teñan lugar entre administracións públicas, órganos xudiciais, profesionais da xustiza e 
colexios profesionais.

Artigo 19. Silencio administrativo.

1. Transcorrido o prazo de trinta días hábiles, establecido no artigo 17, sen que a 
comisión de asistencia xurídica gratuíta ditase resolución expresa, quedarán ratificadas as 
decisións previas adoptadas polo colexio de avogados, sen prexuízo da obrigación de ditar 
resolución expresa a que se refire o artigo 24 da Lei reguladora do procedemento 
administrativo común das administracións públicas.

2. Se os colexios non adoptasen ningunha decisión no suposto a que se refire o 
artigo 15.2, a falta de resolución expresa da comisión de asistencia xurídica gratuíta dará 
lugar a que a solicitude se considere estimada, polo que, por petición do interesado, o xuíz 
ou tribunal que coñeza do proceso, ou o xuíz decano competente se a solicitude se 
realizou antes da iniciación daquel, requirirá dos colexios profesionais a designación de 
profesional da avogacía e, se for o caso, de profesional da procuradoría e declarará o 
dereito na súa integridade.

3. Cando o interesado fundase a súa pretensión nas circunstancias excepcionais 
previstas no artigo 5 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, a falta 
de resolución expresa da comisión de asistencia xurídica gratuíta dará lugar a que a 
solicitude se entenda estimada e, por tanto, recoñecido o dereito.
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Artigo 20. Impugnación da resolución.

As resolucións que recoñezan ou deneguen o dereito á asistencia xurídica gratuíta 
poderán ser impugnadas por aqueles que sexan titulares dun dereito ou interese lexítimo, 
segundo o procedemento establecido no artigo 20 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de 
asistencia xurídica gratuíta.

Artigo 21. Revogación do dereito.

1. A declaración errónea, o falseamento ou ocultación de datos polas persoas 
solicitantes de asistencia xurídica gratuíta que fosen determinantes para o recoñecemento 
do dereito darán lugar, en todo caso, á súa revogación, que comportará a obrigación de 
pagamento de todos os honorarios das persoas profesionais da avogacía e da procuradoría 
devindicados desde a concesión do dereito, así como o reembolso da cantidade 
equivalente ao custo das demais prestacións obtidas.

2. A Administración poderá exixir o dito reembolso mediante o procedemento de 
constrinximento previsto no Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 
939/2005, do 29 de xullo.

3. A revogación do dereito será acordada pola comisión de asistencia xurídica 
gratuíta competente, de conformidade co previsto na Lei reguladora do procedemento 
administrativo común das administracións públicas.

Sección 2.ª Procedemento nos procesos especiais para o axuizamento rápido de 
delitos

Artigo 22. Iniciación e presentación da solicitude.

1. Cando se trate da prestación do servizo de asistencia letrada ao detido, preso ou 
denunciado no procedemento especial, para o axuizamento rápido de delitos en que se 
designase profesional da avogacía de oficio, este informará o seu defendido do dereito 
que o asiste para solicitar o beneficio de asistencia xurídica gratuíta e advertiralle que, de 
non serlle recoñecido o dereito, deberá aboar, pola súa conta, os honorarios 
correspondentes. Cando proceda, o letrado solicitará do seu defendido a formalización do 
modelo de solicitude correspondente establecido no anexo I.II, debidamente asinada, e 
dará traslado desta, no prazo de corenta e oito horas, ao servizo de orientación xurídica do 
colexio de avogados competente para a súa tramitación.

2. Dada a inmediatez na prestación de asistencia letrada, non será precisa a 
acreditación previa da carencia de recursos económicos por parte do asistido, sen prexuízo 
da obrigación de presentar a documentación necesaria ante o colexio de avogados.

3. Non obstante, se a persoa profesional da avogacía designada para a defensa 
aprecia que o posible beneficiario carece, de maneira notoria, de medios económicos, 
elaborará un informe conforme o modelo do anexo I.III, que se unirá á solicitude, para a 
súa valoración pola comisión de asistencia xurídica gratuíta, que solicitará, se for o caso, 
as informacións que considere necesarias sobre a situación económica do interesado.

4. Na solicitude deberán constar os datos identificativos da persoa solicitante e 
deberá estar debidamente asinada por esta. Non obstante, se por calquera circunstancia 
o asistido non asina a solicitude e o letrado aprecia que é posible beneficiario de asistencia 
xurídica gratuíta, farase constar esta circunstancia, co fin de que continúe a tramitación, o 
cal se acreditará mediante certificación expedida polo secretario do órgano xudicial en que 
se leva a cabo a instrución do procedemento xudicial.

Se ao asistido non lle é recoñecida posteriormente a condición de beneficiario de 
asistencia xurídica gratuíta, o letrado ou letrada actuante deberá reembolsar á 
Administración o importe das retribucións percibidas con motivo da súa intervención 
profesional cando perciba daquel os seus honorarios conforme as regras ordinarias.

Este documento, se for o caso, xunto co informe do letrado ou letrada a que se refire 
o parágrafo anterior, remitirao o letrado ao colexio de avogados correspondente que, tras 
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o seu rexistro, emitirá a oportuna valoración e remitirao á comisión de asistencia xurídica 
gratuíta para a súa resolución.

Artigo 23. Presentación de documentación e remisión á comisión de asistencia xurídica 
gratuíta.

1. A persoa solicitante de asistencia xurídica gratuíta estará obrigada a presentar a 
documentación prevista no anexo I.II no servizo de orientación xurídica do colexio de 
avogados, nos cinco días hábiles seguintes á data da solicitude.

2. Transcorrido o dito prazo, se o interesado non achega a documentación, 
considerarase que desiste da súa solicitude, e o colexio de avogados procederá ao seu 
arquivamento e notificación á comisión de asistencia xurídica gratuíta correspondente.

3. Analizada a solicitude e documentación presentada, se esta for insuficiente, 
requirirase para que emende os defectos advertidos no prazo de dez días hábiles; de non 
facelo así, terase igualmente por desistido. Se a documentación é suficiente ou emenda 
os defectos advertidos, unha vez analizado o informe emitido polo letrado ou letrada, o 
colexio de avogados adoptará unha primeira decisión provisional sobre se a persoa 
solicitante reúne os requisitos legalmente exixidos para a concesión do dereito e 
trasladaraa, xunto co expediente completo, no prazo de tres días hábiles, á comisión de 
asistencia xurídica gratuíta para a súa verificación e resolución definitiva e comunicaralle, 
así mesmo, a designación de profesional da avogacía efectuada.

Artigo 24. Instrución e resolución do procedemento.

Recibido o expediente na comisión de asistencia xurídica gratuíta, esta dará 
preferencia absoluta á tramitación destas solicitudes procurando que a resolución, que 
recoñeza ou denegue o dereito, se dite con anterioridade á data de celebración do xuízo 
oral e sen que en ningún caso o prazo para efectuar comprobacións e solicitar a 
información necesaria para verificar a exactitude dos datos declarados, así como para ditar 
resolución, exceda os trinta días hábiles desde a súa recepción.

Artigo 25. Ausencia de resolución expresa.

A falta de resolución expresa da comisión de asistencia xurídica gratuíta no prazo 
establecido no artigo anterior producirá a confirmación das decisións previas adoptadas 
polo colexio de avogados referentes ao cumprimento por parte da persoa solicitante dos 
requisitos legalmente establecidos para ser beneficiario do dereito á asistencia xurídica 
gratuíta ou ao arquivamento da solicitude por falta de documentación.

Artigo 26. Aplicación supletoria das normas comúns.

No non previsto expresamente nesta sección aplicaranse a este procedemento as 
normas comúns contidas na sección 1.ª

Sección 3.ª Procedemento naqueles procesos xudiciais e procedementos 
administrativos que deriven directa ou indirectamente da violencia de xénero

Artigo 27. Iniciación e presentación da solicitude.

1. Cando se trate da prestación do servizo de orientación xurídica, defensa e 
asistencia letrada ás mulleres vítimas de violencia de xénero, este asegurarase a todas as 
que o soliciten, e designarase de forma inmediata o profesional da avogacía de oficio 
dentro da quenda especializada na defensa das vítimas de violencia de xénero que, para 
tal efecto, establezan os colexios de avogados nos seus respectivos ámbitos.

2. Designada a persoa profesional da avogacía de oficio, esta informará a súa 
defendida do dereito que a asiste para solicitar o beneficio de asistencia xustiza gratuíta, 
informaraa das prestacións que comporta, auxiliándoa se for necesario na redacción dos 
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impresos de solicitude, e informaraa de que, en caso de sentenza absolutoria firme ou 
sobresemento por non resultar acreditados os feitos delituosos, non terá obrigación de 
aboar o custo das prestacións desfrutadas gratuitamente até ese momento.

3. Se a interesada desexa beneficiarse do dereito de asistencia xurídica gratuíta, 
cubrirá o modelo que se une como anexo I.IV e presentarao no servizo de orientación 
xurídica do colexio de avogados territorialmente competente no prazo máximo de corenta 
e oito horas contado desde o momento en que recibise a primeira atención, ou ben no 
rexistro correspondente do xulgado do seu domicilio dentro dese mesmo prazo máximo de 
corenta e oito horas. Neste último caso, o xulgado remitirá a solicitude ao colexio de 
avogados territorialmente competente de forma inmediata. Na solicitude constarán os 
datos identificativos da persoa solicitante e deberá estar debidamente asinada por esta. 
Dada a inmediatez na prestación de asistencia xurídica, non será precisa a acreditación 
previa da carencia de recursos económicos por parte da asistida, sen prexuízo da 
obrigación de presentar a documentación necesaria no colexio de avogados.

Artigo 28. Presentación da documentación.

1. A persoa solicitante de asistencia xurídica gratuíta deberá presentar a 
documentación necesaria relacionada no anexo I.IV no servizo de orientación xurídica do 
colexio de avogados xuntamente coa solicitude, ou ben no prazo máximo de cinco días 
hábiles a partir da súa presentación.

2. Transcorrido o dito prazo, se a interesada non achega a documentación, terase 
por desistida da súa solicitude e o colexio de avogados arquivaraa, dando conta ao letrado 
para que actúe en consecuencia.

3. Analizada a solicitude e a documentación presentada, se esta for insuficiente, 
requirirase a persoa solicitante para que emende os defectos advertidos no prazo de dez 
días hábiles; de non facelo así, terase igualmente por desistida na súa solicitude.

4. Se a documentación é suficiente, emendados, se for o caso, os defectos 
advertidos, o colexio de avogados, no prazo de tres días hábiles, trasladará o expediente 
á comisión de asistencia xurídica gratuíta xunto cun informe sobre a procedencia da 
pretensión, e comunicará, así mesmo, a designación efectuada do letrado que asumiu a 
asistencia de oficio.

Artigo 29. Instrución e resolución do procedemento.

1. Recibido o expediente na comisión de asistencia xurídica gratuíta e realizadas as 
comprobacións pertinentes, esta ditará resolución que recoñeza ou denegue o dereito no 
prazo máximo de trinta días hábiles contado desde a recepción do expediente completo. 
Cando se trate da prestación do servizo de asistencia letrada á muller vítima dun delito 
susceptible de axuizamento rápido, a comisión de asistencia xurídica gratuíta dará 
preferencia á tramitación da solicitude, procurando que a resolución pola que se recoñeza 
ou denegue o dereito se dite con anterioridade á data de celebración do xuízo oral.

2. A resolución notificarase no prazo común de tres días hábiles á persoa solicitante, 
ao colexio de avogados e, se for o caso, ao colexio de procuradores, ás partes interesadas 
e ao xulgado ou tribunal que estea coñecendo do proceso, ou ao xuíz decano da localidade 
se aquel non se iniciou.

Se a resolución é estimatoria, a persoa profesional da avogacía da quenda de oficio 
designada inicialmente e, se for o caso, a persoa profesional da procuradoría quedarán 
confirmadas e asumirán a asistencia xurídica, a defensa e, se for o caso, a representación, 
gratuítas en todos os procesos e procedementos administrativos que deriven da violencia 
padecida.

3. Se for desestimatoria, a persoa solicitante poderá designar profesionais da 
avogacía e da procuradoría de libre elección e deberá aboar os honorarios e dereitos 
económicos ocasionados polos servizos efectivamente prestados aos profesionais 
designados de oficio con carácter provisional. Neste caso, o letrado actuante deberá 
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reembolsar á Administración o importe das retribucións percibidas con motivo da súa 
intervención profesional.

Artigo 30. Aplicación supletoria das normas comúns.

No non previsto expresamente nesta sección aplicaranse a este procedemento as 
normas comúns contidas na sección 1.ª

TÍTULO II

Organización dos servizos de asistencia letrada, defensa e representación

CAPÍTULO I

Organización da asistencia letrada de oficio

Artigo 31. Regulación e organización.

1. Os consellos xerais da avogacía española e de procuradores dos tribunais de 
España aprobarán as directrices xerais de organización e funcionamento dos servizos de 
asistencia letrada de oficio, que serán comunicadas ao Ministerio de Xustiza, durante o 
mes de xaneiro.

2. Os consellos xerais da avogacía española e de procuradores dos tribunais de 
España aprobarán, a través das xuntas de goberno dos colexios de avogados e 
procuradores, a distribución obxectiva e equitativa das quendas para a designación dos 
profesionais de oficio, que serán comunicadas ao Ministerio de Xustiza, durante o mes de 
xaneiro, incluíndo a relación de servizos dispoñibles e o horario de atención, así como o 
número e identificación de avogados e procuradores que prestará o servizo no dito 
exercicio.

3. A organización dos servizos deberá garantir a súa continuidade e, cando o censo 
de profesionais o permita, a especialización por ordes xurisdicionais, atendendo a criterios 
de eficiencia e funcionalidade na aplicación dos fondos públicos postos á súa disposición, 
velando pola distribución obxectiva de quendas e medios.

Os sistemas de distribución de quendas e medios serán públicos para todos os 
colexiados que presten os servizos ou estean adscritos ás quendas respectivas, e poderán 
ser consultados pola persoa que solicite a asistencia xurídica gratuíta. Ademais, serán 
expostos nos taboleiros de anuncios e nos medios telemáticos dos colexios, e 
actualizaranse mensualmente.

Artigo 32. Requisitos xerais mínimos exixibles aos avogados e procuradores dos 
tribunais.

1. Establécense como requisitos xerais mínimos exixibles aos avogados, para 
prestaren os servizos de asistencia xurídica gratuíta, os seguintes:

a) Ter radicado o seu despacho, único ou principal, no ámbito do colexio responsable 
do servizo, e estar inscrito neste. No caso de que o colexio teña establecidas demarcacións 
territoriais especiais para estes efectos, ter despacho na demarcación territorial 
correspondente, salvo que, en canto a este último requisito, a xunta de goberno do colexio 
o dispense excepcionalmente para unha mellor organización e eficacia do servizo.

b) Acreditar máis de tres anos de exercicio efectivo da profesión.
c) Ter superado os cursos ou probas de acceso aos servizos establecidos polas 

xuntas de goberno dos colexios de avogados.
Malia o anterior, a Xunta de Goberno de cada colexio poderá dispensar motivadamente 

o cumprimento deste requisito, se concorreren na persoa solicitante experiencia e outras 
circunstancias que acrediten a súa capacidade para a prestación do servizo.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 59  Mércores 10 de marzo de 2021  Sec. I. Páx. 16

2. Establécense como requisitos xerais mínimos exixibles aos procuradores dos 
tribunais, para prestaren os servizos de asistencia xurídica gratuíta, os seguintes:

a) Ter despacho aberto no territorio do partido xudicial en que se deba actuar.
b) Acreditar a asistencia aos cursos de formación que, para o efecto, organizasen os 

colexios de procuradores, así como a superación das probas de aptitude realizadas ao 
finalizaren estes.

Malia o anterior, a Xunta de Goberno de cada colexio poderá eximir do cumprimento 
do requisito establecido na letra b) do punto anterior se na persoa solicitante concorreren 
experiencia ou outras circunstancias que acrediten a súa capacidade para a prestación do 
servizo.

3. Os requisitos establecidos anteriormente serán de obrigado cumprimento para 
todos os colexios de avogados e de procuradores, sen prexuízo dos requisitos 
complementarios que establecesen ou poidan establecer as comunidades autónomas que 
asumiron competencias en materia de administración de xustiza.

Artigo 33. Obrigacións profesionais.

1. Os avogados e procuradores designados de oficio desempeñarán as súas funcións 
de forma real e efectiva até a finalización do procedemento na instancia xudicial de que se 
trate e, se for o caso, a execución das sentenzas, se as actuacións procesuais nesta se 
producisen dentro dos dous anos seguintes á resolución xudicial ditada na instancia.

2. No procedemento especial para o axuizamento rápido de delitos, a asistencia 
letrada prestaraa a mesma persoa profesional da avogacía desde o momento da 
detención, se a houber, ou desde que se requira a dita asistencia e até a finalización do 
procedemento, incluído o xuízo oral e, se for o caso, a execución da sentenza.

3. No suposto de asistencia ás vítimas de violencia de xénero, de terrorismo e de 
trata de seres humanos, así como ás persoas menores de idade e ás persoas con 
discapacidade intelectual ou enfermidade mental cando sexan vítimas de situacións de 
abuso ou maltrato, a orientación xurídica, defensa e asistencia asumiraas unha mesma 
dirección letrada desde o momento en que se requira, e abranguerá todos os procesos e 
procedementos administrativos que deriven directa ou indirecta dalgún dos delitos a que 
se refire este número até a súa finalización, incluída a execución de sentenza. Este mesmo 
dereito asistirá tamén os habentes causa en caso de falecemento da vítima.

Nestes supostos, a persoa profesional da avogacía designada de oficio deberá 
informar o seu defendido de que o beneficio de xustiza gratuíta se perderá tras a firmeza 
da sentenza absolutoria, ou do sobresemento definitivo ou provisional por non resultar 
acreditados os feitos delituosos, sen a obrigación de aboar o custo das prestacións 
desfrutadas gratuitamente até ese momento.

4. Só na orde penal os letrados designados poderán escusarse da defensa, sempre 
que concorra un motivo persoal e xusto, que será apreciado polos decanos dos colexios. 
No suposto de atención ás vítimas de violencia de xénero, a aceptación da escusa na orde 
penal implicará o cesamento nos demais procedementos e a designación dun novo 
letrado.

Artigo 34. Réxime de gardas.

1. Para a atención letrada ao detido durante a detención e a realización das primeiras 
dilixencias de instrución criminal que resulten procedentes, así como para a asistencia 
letrada a quen se lle atribúa un delito no atestado policial, fose detido ou non, para cuxa 
instrución e axuizamento é de aplicación o procedemento especial previsto no título III da 
Lei de axuizamento criminal, na súa redacción dada pola Lei 38/2002, do 24 de outubro, 
de reforma parcial da Lei de axuizamento criminal, sobre procedemento para o 
axuizamento rápido e inmediato de determinados delitos e faltas, e de modificación do 
procedemento abreviado, todos os colexios de avogados establecerán un réxime de 
gardas que garanta, de forma permanente, a asistencia e defensa daqueles.
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2. Para a orientación xurídica, defensa e asistencia letrada inmediatas das mulleres 
vítimas de violencia de xénero en todos os procesos e procedementos que deriven directa 
ou indirecta da violencia padecida e desde o momento en que o requiran, todos os colexios 
de avogados establecerán un réxime de gardas especializado na defensa das vítimas de 
violencia de xénero.

3. O réxime de gardas, así como o número de letrados que integran cada servizo de 
garda, determinarase, entre outras circunstancias, en función do volume de litixiosidade, 
ámbito territorial, características xeográficas ou situación e distancia dos centros de 
detención. Para tal efecto, o Consello Xeral da Avogacía Española, coa conformidade do 
Ministerio de Xustiza, determinará os parámetros a que deben axustarse os colexios 
profesionais na determinación do número de letrados que debe integrar o servizo de 
garda.

Artigo 35. Prestación dos servizos de garda.

1. Con carácter xeral, os servizos de garda prestaranse con periodicidade diaria e 
incorporaranse a estes, en situación de dispoñibilidade ou de presenza física, todos os 
letrados que o integren conforme o réxime establecido polo colexio respectivo, e que 
realizarán cantas asistencias sexan necesarias durante o servizo de garda.

2. Excepcionalmente, naqueles colexios en que a reducida dimensión das súas 
actividades ou outras características así o aconsellen, poderanse establecer servizos de 
garda con diferente periodicidade, aos cales se irán incorporando os letrados a medida 
que se produza algunha incidencia que requira asistencia letrada.

3. Para a orientación xurídica, defensa e asistencia letrada inmediata das mulleres 
vítimas de violencia de xénero establecerase en cada colexio de avogados unha garda de 
dispoñibilidade da cal formarán parte letrados especializados na defensa das vítimas de 
violencia de xénero, no número que determine o propio colexio de conformidade cos 
parámetros que, para tal efecto, se determinen conforme o disposto no número 3 do artigo 
anterior e coa periodicidade que, así mesmo, se determine.

4. O réxime de prestación de servizos de garda que se determine requirirá ser 
coñecido, con carácter previo, polo Ministerio de Xustiza.

CAPÍTULO II

Recoñecemento, renuncia e cuestións organizativas da asistencia xurídica gratuíta

Artigo 36. Efectos do recoñecemento do dereito.

1. O recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta levará consigo a 
confirmación das designacións provisionais de persoa profesional da avogacía e, se for o 
caso, da procuradoría de oficio, e se estas non se produciron, o nomeamento inmediato 
dos profesionais que defendan e, se for o caso, representen o titular do dereito, así como 
do resto das prestacións que integren o dereito. En cada ámbito territorial, os colexios de 
avogados e os colexios de procuradores actuarán de maneira coordinada para efectuar as 
designacións que procedan en cada caso, e non poderá actuar, ao mesmo tempo, un 
profesional da avogacía de oficio e un profesional da procuradoría libremente elixido ou 
viceversa, salvo que o profesional de libre elección renuncie por escrito a percibir os seus 
honorarios ou dereitos ante o titular do dereito á asistencia xurídica gratuíta e ante o 
colexio ante o que se ache inscrito.

2. Na orde penal, asegurarase en todo caso a defensa desde o momento mesmo da 
detención, sen prexuízo do aboamento polo cliente dos honorarios devindicados se non lle 
for recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta.

3. Cando se trate de asistencia á muller vítima de violencia de xénero, asegurarase 
a dita asistencia desde o momento en que a muller o solicite, e a falta de recoñecemento 
do dereito producirá iguais efectos aos sinalados no número anterior.
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Artigo 37. Renuncia á designación.

1. Aqueles que crean que teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta poderán 
renunciar expresamente á designación de profesionais da avogacía e da procuradoría de 
oficio e nomearán libremente profesionais da súa confianza; este aspecto deberá constar 
na solicitude. A renuncia afectará a ambos.

2. A renuncia posterior á designación, que, así mesmo, deberá afectar ambos os 
profesionais, terá que ser comunicada expresamente á comisión de asistencia xurídica 
gratuíta e aos colexios profesionais, e non implicará a perda das demais prestacións do 
dereito a asistencia xurídica gratuíta que se recoñecesen.

3. Para asegurar a efectiva e mutua comunicación das renuncias dos profesionais á 
percepción de honorarios e dereitos, así como as dos interesados ás designacións de 
oficio, os colexios de avogados e procuradores adoptarán cantas medidas sexan 
necesarias.

Artigo 38. Servizos de orientación xurídica.

1. Cada colexio de avogados contará necesariamente cun servizo de orientación 
xurídica de xestión directa que asumirá, ademais das funcións que lle asigne a xunta de 
goberno, o asesoramento previo aos peticionarios de asistencia xurídica gratuíta, a 
información sobre o cumprimento dos requisitos necesarios para o seu recoñecemento e 
o auxilio na redacción dos impresos normalizados de solicitude. Este servizo terá carácter 
gratuíto para as persoas solicitantes.

2. Os colexios de avogados adoptarán as medidas precisas para facilitar o acceso 
dos cidadáns aos servizos de orientación xurídica e para difundir adecuadamente a 
localización das súas dependencias e as súas funcións.

Artigo 39. Formación e especialización.

1. De conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de 
asistencia xurídica gratuíta, o Ministerio de Xustiza, de maneira coordinada coas 
comunidades autónomas competentes, logo de informe dos consellos xerais da avogacía 
española e de procuradores dos tribunais de España, establecerá os requisitos xerais 
mínimos de formación e especialización necesarios para prestar os servizos de asistencia 
xurídica gratuíta, así como aqueles relativos á experiencia profesional previa.

2. Os ditos requisitos serán de obrigado cumprimento para todos os colexios 
profesionais.

Artigo 40. Responsabilidade patrimonial.

1. Os danos producidos polo funcionamento dos servizos colexiais de asistencia 
xurídica gratuíta serán resarcidos conforme as regras e principios xerais de 
responsabilidade patrimonial contidos na Lei reguladora do procedemento administrativo 
común das administracións públicas.

2. A anulación ou modificación das decisións adoptadas polos colexios profesionais 
respecto das designacións provisionais de profesionais da avogacía e da procuradoría, 
que sexan acordadas polas comisións de asistencia xurídica gratuíta no momento de ditar 
resolución, ou polos órganos xudiciais que resolvan as impugnacións previstas no artigo 
20 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, non supoñen en si 
mesmas título de imputación de responsabilidade aos colexios profesionais.

3. A tramitación das reclamacións de indemnización axustarase ás seguintes 
precisións:

a) O procedemento de reclamación de indemnización iniciarase mediante solicitude 
do interesado, que se dirixirá e presentará ante o colexio profesional que corresponda.
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b) A resolución final, que acorde ou desestime a indemnización reclamada, será 
adoptada, logo do ditame do Consello de Estado, pola xunta de goberno do colexio 
respectivo.

Artigo 41. Insostibilidade da pretensión.

1. Cando a persoa profesional da avogacía designada para un proceso considere 
insostible a pretensión que pretende facerse valer, deberá comunicalo á comisión de 
asistencia xurídica gratuíta dentro dos dez días hábiles seguintes á súa designación, 
mediante a presentación dun informe debidamente motivado en que expoña os argumentos 
xurídicos nos cales fundamenta a súa decisión, e tramitarase a continuación conforme o 
previsto nos artigos 32 a 35 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica 
gratuíta.

Este mesmo procedemento se seguirá cando se trate de interpor recursos contra 
resolucións que puxesen fin ao proceso na instancia correspondente, se o avogado ou 
avogada do recorrente considera inviable a pretensión.

2. Os colexios de avogados levarán un rexistro especial en que se deixará constancia 
dos expedientes tramitados con motivo da insostibilidade da pretensión formulada polos 
colexiados.

TÍTULO III

Subvención e supervisión dos servizos de asistencia xurídica gratuíta

Artigo 42. Subvención.

1. O Ministerio de Xustiza subvencionará con cargo ás súas dotacións orzamentarias 
a implantación e prestación dos servizos de asistencia xurídica gratuíta polos colexios de 
avogados e procuradores no seu ámbito de xestión.

O importe da subvención aplicarase a retribuír as actuacións profesionais previstas 
pola lei en relación con aqueles que sexan beneficiarios do dereito á asistencia xurídica 
gratuíta, así como os honorarios deixados de percibir por aqueles profesionais da quenda 
de oficio que prestasen o servizo de defensa por designación xudicial de detidos, presos, 
investigados ou acusados nun proceso penal, cando no correspondente expediente de 
asistencia xurídica gratuíta non se obtivese o dito beneficio por insuficiencia de 
documentación e non se satisfixesen os dereitos e honorarios profesionais. Así mesmo, 
destinarase a retribuír os gastos devindicados pola tramitación dos expedientes de 
asistencia xurídica gratuíta, así como, se for o caso, o asesoramento e a orientación 
previos ao proceso.

2. Os libramentos das subvencións efectuaranse mensualmente.

Artigo 43. Retribución de avogados e procuradores.

1. A retribución dos avogados e procuradores realizarase conforme as bases 
económicas e módulos de compensación fixados en atención á tipoloxía de procedementos 
en que interveñan os ditos profesionais.

Os módulos e bases económicas de referencia, aplicables a partir da entrada en vigor 
deste regulamento, serán os que se determinan no anexo II.

2. Para anos sucesivos, a persoa titular do Ministerio de Xustiza, logo de informe do 
Consello Xeral da Avogacía Española, do Consello Xeral de Procuradores dos Tribunais 
de España e do Ministerio de Facenda, determinará, en función das dotacións 
orzamentarias, o importe económico que, en atención á súa complexidade, se asignará a 
cada unha das actuacións previstas no citado anexo II.
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Artigo 44. Devindicación da indemnización.

1. Os avogados e procuradores devindicarán a retribución correspondente á súa 
actuación, nas porcentaxes establecidas no anexo III, unha vez que acrediten 
documentalmente ante os seus respectivos colexios a intervención profesional realizada, 
que deberá ser verificada por estes. A dita documentación conservarana os colexios, que 
a porán á disposición do Consello Xeral da Avogacía Española e, se for o caso, do 
Ministerio de Xustiza cando sexa solicitada.

2. Cando se trate do servizo de asistencia letrada ao detido, a indemnización 
devindicarase por servizo de garda de vinte e catro horas ao finalizar este e as asistencias 
realizadas consideraranse, coas limitacións que se establezan, como unha única 
actuación.

Se, excepcionalmente, o servizo de garda é de duración superior, retribuirase por 
asistencia individualizada, sen que a retribución diaria de cada letrado, sexa cal for o 
número das realizadas, poida exceder o dobre da cantidade asignada por día a cada 
letrado por servizo de garda de vinte e catro horas.

As actuacións posteriores á primeira declaración do detido ou preso consideraranse 
incluídas na retribución que corresponda ao procedemento de que se trate conforme o 
baremo establecido no anexo II.

3. Cando se trate de asesoramento e asistencia á muller vítima de violencia de 
xénero, o servizo de garda retribuirase conforme o baremo establecido no anexo II. As 
actuacións posteriores en procesos ou procedementos administrativos que teñan a súa 
orixe directa ou indirecta na violencia padecida retribuiranse igualmente conforme as 
bases e módulos establecidos no anexo II correspondentes ao procedemento de que se 
trate.

4. Cando se trate dun procedemento de axuizamento rápido, excepto no suposto a 
que se refire o número anterior, no cal as actuacións que se realicen se retribuirán na 
forma indicada nel, todas as actuacións, incluída a asistencia letrada ao detido, se a 
houber, se considerarán incluídas na retribución que corresponda ao procedemento 
conforme o baremo establecido no anexo II. Non obstante, se unha vez prestada a 
asistencia letrada ao detido nas dilixencias policiais ou na primeira comparecencia xudicial, 
o xuíz determina que o procedemento non é susceptible de tramitación rápida, a actuación 
letrada de asistencia ao detido considerarase, para efectos da súa retribución, como 
asistencia individualizada, e devindicarase unha vez adoptada a resolución xudicial e logo 
da súa acreditación.

5. Así mesmo, se durante o servizo de garda os letrados aos cales por quenda 
corresponda non efectuaron ningunha intervención, serán retribuídos por teren 
permanecido en dispoñibilidade na contía que se fixa no anexo II.

Se, polo contrario, durante o tempo da garda o número de letrados que constitúe o 
servizo de garda de asistencia para o axuizamento rápido de delitos excepcionalmente 
resulta insuficiente, os letrados que forman parte do servizo de garda de asistencia ao 
detido poderán pasar a reforzar o dito servizo, sen prexuízo de percibir a indemnización 
correspondente por servizo de garda ao detido. Este reforzo, en calquera caso, será 
acordado polo colexio correspondente, á vista da situación formulada.

6. En todos os casos, a documentación acreditativa da actuación profesional 
realizada debe ser presentada no colexio, dentro do prazo dun mes natural, contado a 
partir da data da súa realización.

Artigo 45. Gastos de funcionamento e infraestrutura.

1. O custo que xera aos colexios profesionais de avogados e procuradores o 
funcionamento operativo dos servizos de asistencia xurídica gratuíta, das unidades 
encargadas do asesoramento e da orientación previos ao proceso aos cidadáns e da 
cualificación provisional das pretensións solicitadas compensarase en función da 
aplicación a cada expediente do seguinte módulo:
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a) Colexios de avogados: 30 euros por expediente tramitado.
b) Colexios de procuradores: 3 euros por expediente tramitado.

2. A cantidade resultante de multiplicar o módulo por cada expediente devindicarase 
cando quede constancia de que este está completo e foi enviado á correspondente 
comisión de asistencia xurídica gratuíta para a súa resolución definitiva.

3. Mensualmente, os consellos xerais da avogacía española e dos procuradores dos 
tribunais de España, así como as comisións de asistencia xurídica gratuíta, remitirán, por 
separado, ao Ministerio de Xustiza unha certificación que conteña o número de expedientes 
tramitados por cada colexio de avogados e de procuradores que tivo entrada nas 
respectivas comisións de asistencia xurídica gratuíta no mes anterior. A certificación 
mensual presentada polos consellos xerais da avogacía española e dos procuradores dos 
tribunais de España, deberá incluír, nun formato que permita o seu tratamento 
automatizado, a información requirida no artigo 49, letra c).

4. Con base nas certificacións mensuais que remitan os consellos xerais da avogacía 
española e dos procuradores dos tribunais de España, así como as comisións de asistencia 
xurídica gratuíta, logo da súa revisión, o Ministerio de Xustiza efectuará os libramentos 
mensuais que correspondan, con cargo ás súas dotacións orzamentarias. Polas 
circunstancias que, se for o caso, poidan concorrer no calendario de peche orzamentario 
de cada exercicio, os libramentos correspondentes aos tres últimos meses do ano poderán 
ser obxecto de pagamento no exercicio inmediatamente seguinte.

5. Para subvencionar o custo que xeren, ao Consello Xeral da Avogacía Española e 
ao Consello Xeral dos Procuradores dos Tribunais de España, as súas actuacións en 
materia de asistencia xurídica gratuíta, os citados consellos percibirán mensualmente 
unha cantidade igual á resultante de aplicar o 11,5 por cento ao importe que corresponda 
aos colexios polos expedientes tramitados no dito período, segundo o disposto nos 
números 1 e 2 deste artigo.

Artigo 46. Xestión colexial da subvención.

1. Os consellos xerais da avogacía española e de procuradores dos tribunais de 
España distribuirán, entre os seus respectivos colexios, o importe da subvención que 
corresponda a cada un, en función do número de actuacións profesionais realizadas e 
acreditadas por estes ante os citados consellos xerais, así como dos expedientes 
tramitados, durante o mes inmediatamente anterior ao de cada libramento.

2. Os consellos xerais e os colexios, en canto entidades colaboradoras para a xestión 
da subvención, estarán suxeitos ás regras e obrigacións establecidas para os ditos 
suxeitos pola Lei xeral orzamentaria.

Artigo 47. Procedemento de aplicación da subvención.

1. Mensualmente, o Consello Xeral da Avogacía Española e o Consello Xeral dos 
Procuradores dos Tribunais de España remitirán ao Ministerio de Xustiza senllas 
certificacións que conteñan os datos relativos ao número e clase de actuacións realizadas 
por cada colexio durante o mes anterior, xunto coa xustificación do custo económico 
asociado a aquelas. A certificación mensual deberá incluír, nun formato que permita o seu 
tratamento automatizado, ademais da información requirida no artigo 49, letras a) e b), o 
número de asistencias realizadas en cada servizo de garda por cada profesional (só no 
caso do Consello Xeral da Avogacía Española), e o número e detalle de prestacións 
realizadas por cada profesional en cada expediente que teña asignado.

2. Baseándose nas ditas certificacións e logo da súa revisión, o Ministerio de Xustiza 
efectuará, a continuación, os libramentos mensuais que correspondan, sen prexuízo das 
posteriores regularizacións que procedan, unha vez cuberta na súa totalidade a 
xustificación anual regulada nos artigos seguintes. Polas circunstancias que, se for o caso, 
poidan concorrer no calendario de peche orzamentario de cada exercicio, os libramentos 
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correspondentes aos tres últimos meses do ano poderán ser obxecto de pagamento no 
exercicio inmediatamente seguinte.

Artigo 48. Xustificación anual da subvención.

Dentro do primeiro cuadrimestre de cada ano, os consellos xerais da avogacía 
española e de procuradores dos tribunais de España xustificarán ante o Ministerio de 
Xustiza a aplicación da subvención percibida durante todo o exercicio inmediatamente 
anterior. Se incumpriren a dita obrigación, suspenderanse os sucesivos libramentos até 
que se renda a conta. No suposto en que a conta xustificativa sexa incompleta, por atraso 
ou omisión dalgún colexio de avogados ou de procuradores, detraerase dos libramentos 
posteriores unha cantidade igual á última distribuída polos consellos xerais aos ditos 
colexios.

As diferenzas que poidan resultar dos libramentos realizados, conforme o previsto no 
número 2 do artigo anterior, regularizaraas o Ministerio de Xustiza, durante o exercicio en que 
fose presentada a dita xustificación e unha vez formalizado o trámite de xustificación anual.

Esta regularización incluirá, así mesmo, os libramentos realizados, por parte do 
Ministerio de Xustiza, en concepto de gastos de infraestrutura e gastos operativos dos 
servizos de asistencia xurídica gratuíta durante o exercicio a que se refira a dita 
regularización.

Artigo 49. Contido da xustificación anual.

1. A xustificación anual da aplicación dos fondos percibidos a que se refire o artigo 
anterior deberá ser coherente coas certificacións mensuais realizadas, segundo o disposto 
no artigo 47. A dita xustificación, de igual forma que as certificacións mensuais, deberá ser 
presentada nun formato que permita o seu tratamento automatizado.

2. A xustificación anual, que deberá presentar o Consello Xeral da Avogacía 
Española, comprenderá os seguintes aspectos:

a) Para cada unha das quendas consignarase:

1.º Número total de servizos de garda realizados. Número de servizos de garda 
realizados por meses e en cada un dos colexios. Número total de servizos de garda 
realizados por cada profesional, por meses e en cada un dos colexios. Número de 
asistencias realizadas por cada profesional en servizos de garda, por meses e en cada un 
dos colexios.

2.º Contía percibida por cada colexio profesional, total e por meses, polos servizos e 
prestacións consignadas no número anterior. Xustificantes que acrediten a percepción 
destas contías. Contía percibida por cada profesional, total e por meses, polos servizos e 
prestacións consignadas no número anterior. Xustificantes que acrediten o pagamento 
destas contías.

b) De forma totalizada e por cada tipo de procedemento, consignarase:

1.º Número total, e desagregado por colexios profesionais, de expedientes que 
tiveron entrada nas comisións de asistencia xurídica gratuíta, que finalizaron e que 
permanecen abertos. Número de expedientes que tiveron entrada nas respectivas 
comisións de asistencia xurídica gratuíta e que finalizaron, por cada colexio profesional e 
desagregado por meses. Número de expedientes asignados a cada profesional, por meses 
e en cada un dos colexios. Número de actuacións realizadas por cada profesional, por 
meses e en cada un dos colexios (excluídas as correspondentes a servizos de garda).

2.º Contía percibida por cada colexio profesional, total e por meses, polos servizos e 
actuacións consignadas no número anterior, así como xustificantes que acrediten a 
percepción destas contías. Contía percibida por cada profesional, total e por meses, polos 
servizos e actuacións consignadas no número anterior, así como xustificantes que 
acrediten o pagamento destas contías.
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c) En relación cos gastos de funcionamento e infraestrutura, consignarase:

1.º Contía total percibida polos colexios profesionais de avogados, contía percibida 
polos colexios desagregada por meses e xustificantes que acrediten a percepción destas 
contías. Aplicación destas contías aos gastos dos servizos de asistencia xurídica gratuíta, 
consignando o detalle de aplicación de cada cantidade, por meses e colexios profesionais. 
Xustificantes que acrediten o pagamento destes gastos.

2.º Contía total percibida polo Consello Xeral da Avogacía Española. Contía percibida 
polo referido consello xeral desagregada por meses. Aplicación destas contías aos gastos 
dos servizos de asistencia xurídica gratuíta, consignando o detalle de aplicación de cada 
cantidade por meses. Xustificantes que acrediten o pagamento destes gastos.

3.º Detalle da aplicación realizada, en cumprimento dos requisitos de formación e 
especialización necesarios para prestar os servizos de asistencia xurídica gratuíta, por 
cada colexio profesional e polo Consello Xeral da Avogacía Española, así como 
xustificantes que acrediten o pagamento destes gastos.

d) Importe dos xuros devindicados, se for o caso, polos sucesivos libramentos e 
aplicación daqueles.

e) Desagregación das desviacións que houbo respecto ás certificacións mensuais e 
xustificación destas.

3. A xustificación anual que deberá presentar o Consello Xeral de Procuradores dos 
Tribunais de España comprenderá os aspectos sinalados nas letras b), c), d) e e) do 
número anterior.

Artigo 50. Contabilización separada.

Tanto o Consello Xeral da Avogacía Española como os colexios de avogados deberán 
contabilizar separadamente as cantidades libradas para atender ás finalidades referidas 
na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, e neste regulamento. 
Idéntica obrigación corresponderá ao Consello Xeral de Procuradores dos Tribunais de 
España e aos colexios de procuradores.

TÍTULO IV

Asistencia pericial gratuíta

Artigo 51. Aboamento de honorarios.

1. O aboamento dos honorarios devindicados polos profesionais a que se refire o 
segundo parágrafo do artigo 6.6 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica 
gratuíta, será por conta do Ministerio de Xustiza, excepto nos seguintes casos:

a) Cando na sentenza que poña fin ao proceso haxa pronunciamento sobre custas a 
favor do titular do dereito á asistencia xurídica gratuíta.

b) Cando, vencendo no preito o titular do dereito á asistencia xurídica gratuíta e non 
existindo na sentenza pronunciamento expreso sobre custas, os beneficios obtidos por 
aquel no procedemento superen en tres veces a contía das custas causadas na súa 
defensa.

2. No suposto de que na sentenza que poña fin ao proceso sexa condenado en 
custas o titular do dereito á asistencia xurídica gratuíta, quedará este obrigado a aboar as 
peritacións realizadas por técnicos privados, se dentro dos tres anos seguintes á 
terminación do proceso viñese a mellor fortuna. Para facer efectiva a dita obrigación, será 
de aplicación o procedemento a que fai referencia o artigo 21.
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Artigo 52. Custo económico das probas periciais.

1. Antes da realización da proba pericial, o técnico privado designado conforme o 
previsto no parágrafo segundo do artigo 6.6 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia 
xurídica gratuíta, remitirá á Xerencia do Ministerio de Xustiza competente por razón do 
territorio, para a súa aprobación, unha previsión do custo económico daquela, que incluirá, 
necesariamente, os aspectos seguintes:

a) Tempo previsto para a realización da pericia e valoración do custo por hora.
b) Gastos necesarios para a súa realización.
c) Copia da resolución xudicial que deu lugar á realización da proba.

A previsión inicial do custo quedará automaticamente aprobada se no prazo dun mes, 
desde a súa remisión, a xerencia territorial non formula ningún reparo á súa cuantificación.

2. A minuta de honorarios axustarase á previsión do custo económico, aprobada 
conforme o disposto no número anterior. Para a súa devindicación, o profesional achegará, 
ademais, documentos que acrediten o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica 
gratuíta de quen instou a proba pericial e pronunciamento do órgano xudicial sobre as 
custas xeradas polo proceso.

TÍTULO V

O Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta

Artigo 53. Obxecto e finalidade.

1. Créase o Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta, como órgano colexiado, 
co fin de impulsar unha adecuada coordinación na prestación do servizo de asistencia 
xurídica gratuíta entre todas as administracións públicas con competencias en materia de 
administración de xustiza, así como co Ministerio de Política Territorial e Función Pública, 
co Consello Xeral da Avogacía Española e co Consello Xeral de Procuradores dos 
Tribunais de España.

2. O Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta adscríbese ao Ministerio de 
Xustiza, a través da Dirección Xeral para o Servizo Público de Xustiza.

Artigo 54. Funcións.

Para o cumprimento dos fins descritos no número 1 do artigo anterior, o Consello 
Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta terá as seguintes funcións:

a) Impulsar a coordinación entre as administracións públicas con competencias na 
prestación do servizo de asistencia xurídica gratuíta e os operadores xudiciais que 
participan no dito servizo.

b) Asesorar o Ministerio de Xustiza no deseño, desenvolvemento e implantación de 
mecanismos de mellora do servizo de asistencia xurídica gratuíta.

c) Elaborar propostas normativas de mellora da prestación de asistencia xurídica 
gratuíta.

d) Contribuír á avaliación e seguimento do funcionamento do servizo de asistencia 
xurídica gratuíta.

e) Reforzar a coordinación institucional, mediante o intercambio e a difusión de boas 
prácticas no exercicio do servizo de asistencia xurídica gratuíta.

f) Calquera outra función orientada a alcanzar os fins previstos no artigo anterior.

Artigo 55. Composición.

1. O Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta terá a seguinte composición:

a) Presidencia: persoa titular da Dirección Xeral para o Servizo Público de Xustiza.
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b) Secretaría: persoa titular da Subdirección Xeral de Colaboración Institucional para 
o Servizo Público de Xustiza.

c) Vogais:

1.º Dous vogais do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Un deles 
designado por proposta das delegacións e subdelegacións do Goberno das provincias 
adscritas a comunidades autónomas xestionadas polo Ministerio de Xustiza, que non 
albergan Xerencia Territorial de Xustiza. Este rotará con carácter anual atendendo as 
propostas das citadas delegacións e subdelegacións. O outro vogal será a persoa titular 
da subdirección xeral encargada da coordinación dos servizos prestados pola 
Administración xeral do Estado no territorio.

2.º Un vogal do Consello Xeral da Avogacía Española.
3.º Un vogal do Consello Xeral de Procuradores dos Tribunais de España.
4.º Un vogal, con rango de director xeral, por cada comunidade autónoma con 

competencias en materia de xustiza.
5.º Un vogal, designado polo Ministerio de Xustiza e que rotará anualmente, 

atendendo ás propostas das xerencias territoriais de Xustiza do territorio xestionado polo 
Ministerio de Xustiza.

2. Xunto ao vogal titular da comisión poderase designar un suplente, por cada un dos 
citados órganos, para as distintas reunións que se vaian celebrando. Para tal efecto, 
terase que comunicar á Secretaría do Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta, coa 
suficiente antelación, o número e a identidade dos asistentes.

3. Así mesmo, a Presidencia do Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta 
poderá invitar a participar ás súas reunións, por iniciativa do Ministerio de Xustiza ou das 
dúas terceiras partes dos seus membros, representantes doutras institucións, expertos ou 
calquera persoa cando, en atención ás materias que se van tratar, así se considere 
oportuno. Estes representantes actuarán con voz, pero sen voto.

Artigo 56. Organización e réxime de funcionamento.

1. O Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta rexerase, en canto á súa 
organización e funcionamento, polo establecido na Lei reguladora de réxime xurídico do 
sector público. Os acordos requirirán para ser adoptados o voto favorable das dúas 
terceiras partes dos vogais asistentes á reunión.

2. O Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta reunirase, polo menos, dúas 
veces ao ano. Non obstante, a Presidencia poderá convocar reunións extraordinarias, por 
iniciativa propia ou por instancia de, polo menos, dúas terceiras partes dos seus vogais, 
cando resulte necesario abordar algún asunto con carácter urxente ou se así se considera 
oportuno. Así mesmo, poderanse celebrar as reunións do Consello Estatal de Asistencia 
Xurídica Gratuíta con carácter presencial ou por medios telemáticos.

3. Co fin de garantir a operatividade no cumprimento dos fins do Consello Estatal, 
poderanse crear, por proposta da súa Presidencia, grupos de traballo, de acordo coas 
áreas de estudo, debate ou diálogo que resulten de interese.

4. A Secretaría do Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta remitirá a 
convocatoria, xunto coa proposta da orde do día, a través de medios electrónicos, aos 
vogais do Consello Estatal, con, polo menos, dúas semanas de antelación á data da súa 
celebración. Así mesmo, os vogais poderán propor, até unha semana antes da data 
prevista de celebración da reunión, á Secretaría do Consello Estatal outros asuntos, para 
a súa inclusión na orde do día.

5. A Secretaría do Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta recollerá nunha 
acta o tratado en cada reunión. Para os efectos da elaboración das actas, as reunións 
poderán ser gravadas, conforme o establecido no artigo 18 da Lei de réxime xurídico do 
sector público. A acta, calquera que sexa o formato en que se recolla, farase chegar aos 
vogais para o seu coñecemento con posterioridade á reunión e será sometida á aprobación 
do Consello Estatal na seguinte reunión.
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6. Os vogais do Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta e os asistentes que 
non teñan esa condición non percibirán retribución ningunha pola súa participación nas 
reunións.

Artigo 57. Non incremento de gasto.

O funcionamento do Consello Estatal de Asistencia Xurídica Gratuíta non suporá 
ningún incremento do gasto público e será atendido cos medios materiais e persoais 
existentes no Ministerio de Xustiza.
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ANEXO I.I

Solicitude de asistencia xurídica gratuíta (*)

I. DATOS DO DECLARANTE

a. Persoa física.

APELIDOS E NOME NIF/TARXETA RESIDENCIA

NACIONALIDADE DATA DE 
NACEMENTO

ESTADO CIVIL
❑ solteiro   ❑ casado   ❑ unión de feito

legalmente constituída
❑ viúvo   ❑ separado   ❑ divorciado

PROFESIÓN RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL
❑ Gananciais   ❑ Separación de bens   ❑ Outro ___________

DOMICILIO (rúa, número 
e piso) USO

❑ Propiedade
❑ Alugamento
❑ Outro

MUNICIPIO PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO  fixo móbil

CÓNXUXE: APELIDOS E NOME NIF/T. RESIDENCIA PROFESIÓN

FAMILIARES QUE CONVIVEN CO DECLARANTE
Apelidos e nome

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Parentesco
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Idade (fillos)
______
______
______
______
______

b. Persoa xurídica.

DENOMINACIÓN DA ENTIDADE CIF

DOMICILIO (rúa, número e piso) MUNICIPIO PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FAX

ASOCIACIÓNS: data de declaración utilidade pública FUNDACIÓNS: ano 
inscrición no rexistro

(*) Antes de cubrir a solicitude, léanse as INSTRUCIÓNS e a DECLARACIÓN que figuran na última páxina.

II. DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS ANUAIS DA UNIDADE FAMILIAR

Declarante/Cónxuxe/Fillos/Outros
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Importe bruto
____________
____________
____________
____________
____________

Concepto
(salario, subsidios...)

Retención xudicial 
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PROPIEDADES INMOBLES

Descrición (piso, 
local...)
_________________
_________________
_________________

Lugar (rúa...)
______________________
______________________
______________________

Uso (vivenda, 
negocio...)
_____________
_____________
_____________

Valoración
_____________
_____________
_____________

Cargas 
(hipotecas...)
_____________
_____________
_____________

REFERENCIA CATASTRAL 

CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO OUTROS PRODUTOS FINANCEIROS

Entidade
______________________
______________________
______________________

Saldo
_____________
_____________
_____________

Produto (letras, bonos, 
depósitos)
______________________
______________________
______________________

Importe
_____________
_____________
_____________

OUTRAS PROPIEDADES MOBLES

Concepto (vehículos...)
______________________
______________________
______________________

Ano adquisición
_____________
_____________
_____________

Valoración
_____________
_____________
_____________

III. DATOS DO PROCEDEMENTO XUDICIAL

O declarante é
❑ demandante     ❑ outro:
❑ demandado/denunciado
❑ detido

TIPO DE PROCEDEMENTO

OBXECTO E PRETENSIÓN (descrición do obxecto do procedemento xudicial e da pretensión que se desexa exercer)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

N.º PROCEDEMENTO ÓRGANO XUDICIAL SITUACIÓN DO PROCEDEMENTO
❑ Iniciado
❑ En execución de sentenza
❑ Sentenciado

PARTE/S CONTRARIA/S
Apelidos e nome/Denominación

________________________________
________________________________

Domicilio
______________________________________________
______________________________________________
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IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE E SOLICITUDE

DECLARO baixo a miña total e expresa responsabilidade que son certos e completos todos os datos que figuran 
nesta solicitude, así como na documentación que se xunta, e que pretendo litigar só por dereitos propios. Tamén declaro 
saber con precisión e aceptar que:

1. Esta solicitude non suspende por si mesma o curso do proceso e que, por tanto, deberei solicitar persoalmente 
ao órgano xudicial a suspensión do transcurso de calquera prazo que poida provocarme indefensión ou preclusión do 
trámite.

2. O tratamento dos meus datos persoais realizarase segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao 
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, e na Lei 
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, pois o fin do 
tratamento é o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta e a comisión de asistencia xurídica gratuíta que 
corresponda é a destinataria dos meus datos. 

3. No caso de que a Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta denegue a solicitude que formulo, corresponderame 
aboar os honorarios e dereitos económicos que deriven da intervención dos profesionais designados previamente á 
resolución da miña pretensión.

4. A declaración errónea, falsa ou con ocultación de datos relevantes suporá a revogación do recoñecemento do 
dereito; en tal caso, estarei obrigado a pagar as prestacións que obtivese, ademais de quedar suxeito ás responsabilidades 
que se me poidan exixir.
Coñecendo todo o anterior, SOLICITO que se me recoñeza o dereito á asistencia xurídica gratuíta en:

______________________________
(lugar e data)

A PERSOA SOLICITANTE

Asdo.: ____________________________
V. DOCUMENTACIÓN QUE A PERSOA DECLARANTE XUNTA, salvo autorización expresa de cesión de
datos persoais e consulta de información especialmente protexida, conforme o anexo I.V.

❑ Fotocopia do DNI, os cidadáns da Unión Europea.
❑ Fotocopia do pasaporte ou tarxeta de residencia, os estranxeiros.
❑ Declaración de utilidade pública (asociacións) ou inscrición rexistral (fundacións).
❑ Declaración impositiva da unidade familiar (IRPF e, se for o caso, patrimonio) ou da persoa xurídica (imposto sobre 
sociedades).
❑ Certificado da Axencia Tributaria de ter presentado a declaración do IRPF ou, na súa falta, certificado de imputacións 
de non ter presentado declaración se non está obrigado a isto.
❑ Certificación catastral (bens inmobles).
❑ Nota simple do Rexistro da Propiedade (se se alegan cargas sobre o inmoble).
❑ Certificado dos centros de traballo e das altas e baixas da Seguridade Social.
❑ Certificado de empresa que acredite os ingresos brutos anuais.
❑ Certificado do INEM en que conste a percepción de axuda por desemprego e período a que se estende.
❑ Certificado de cobramento de pensións públicas.
OUTRA DOCUMENTACIÓN
❑ ________________________________________________________
❑ ________________________________________________________ 
VI. INFORMACIÓN Á PERSOA SOLICITANTE

Infórmase persoalmente a persoa interesada, por parte da persoa profesional da avogacía do Colexio de Avogados de 
_________________________ , da documentación que deberá achegar para emendar os defectos observados na 
presentación desta solicitude, polo que se lle concede un prazo de dez días hábiles que conclúe o día...
Infórmase, así mesmo, de que, de non atender este requirimento no prazo indicado, a súa solicitude será arquivada, de 
conformidade co artigo 14 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.
____________________________, o ____ de ____________ de _______

O/A LETRADO/A
N.° ___________

INFORMADO/A
O/A SOLICITANTE

Asdo.: _________________________________
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VII. INSTRUCIÓNS DECLARANTE

– Consignaranse todos os datos identificativos da persoa solicitante; se actúa en representación dunha
persoa xurídica cubrirá os datos desta.
– Os datos do cónxuxe e do réxime económico matrimonial consignaranse en caso de matrimonio ou
unión de feito. Se o cónxuxe convive co declarante, indicarase na epígrafe familiares.
DATOS ECONÓMICOS
– Detallaranse os ingresos anuais da unidade familiar indicando a moeda en que se perciben. Só no
caso de carecer absolutamente de ingresos non se consignará cifra, pero indicarase con claridade «Non
existen».
– As propiedades inmobles reflectirán se se trata do domicilio utilizado pola unidade familiar, de
vivenda noutro uso, local de negocio, praza de garaxe, soar, etc. Tamén, o valor de mercado ou catastral e
as hipotecas ou créditos que graven a propiedade da unidade familiar.
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ANEXO I.II

Solicitude do beneficio de asistencia xurídica gratuíta por asistencia letrada no 
procedemento especial de axuizamento rápido

Impreso que debe cubrir o detido, preso ou denunciado. 

D./D.ª_____________________________________________________________________________ NIF 
_____________,  teléfono  _________________, veciño de

_________________________________rúa______________________________________________________
___________________________ solicito formalmente que me sexa recoñecido o dereito á asistencia xurídica 
gratuíta establecido na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, para as dilixencias seguintes: 

Procedemento ___________________________________________________________________________ 
Órgano  xurisdicional  
__________________________________________________________________________ 
Delito que se   me imputa  
________________________________________________________________________ 

Para tal fin, manifesto expresamente que os meus recursos e ingresos económicos computados anualmente 
por todos os conceptos e por unidade familiar non superan os ___________euros (*) mensuais, e que son de 
_________________ euros. 

Tamén solicito que me sexan designados profesionais da avogacía e a procuradoría da quenda de oficio, e 
comprométome a aboar a minuta ás referidas persoas profesionais que me asistan de oficio en caso de que non 
me fose recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta. 

Datos de interese económico ou social da persoa solicitante: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(*) Cantidade correspondente ao salario mínimo interprofesional vixente. 

Sinatura da persoa solicitante. Lugar e data 

I. INFORMACIÓN Á PERSOA SOLICITANTE

É informada persoalmente a persoa interesada, por parte da persoa profesional da avogacía do Colexio de Avogados 
de ____________________________________, da documentación que deberá achegar, para o que se lle concede 
un prazo de cinco días que conclúe o día ______________________________.
É informada, así mesmo, de que, de non atender este requirimento no prazo indicado, a súa solicitude será 
arquivada, de conformidade co artigo 14 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.  
_______________________, o ________de _____________ de_______

O/A LETRADO/A N.º_____________ INFORMADO/A
O/A SOLICITANTE

Asdo.: _________________________
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II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR A PERSOA SOLICITANTE, salvo autorización expresa
de cesión de datos persoais e consulta de información especialmente protexida, conforme o anexo I.V.

❑ Fotocopia do DNI, os cidadáns da Unión Europea.
❑ Fotocopia do pasaporte ou tarxeta de residencia, os estranxeiros.
❑ Declaración de utilidade pública (asociacións) ou inscrición rexistral (fundacións).
❑ Declaración impositiva da unidade familiar (IRPF e, se for o caso, patrimonio) ou da persoa xurídica (imposto sobre 
sociedades).
❑ Certificado da Axencia Tributaria de ter presentado declaración de IRPF ou, na súa falta, certificado de imputacións de non ter 
presentado declaración se non está obrigado a isto.
❑ Certificación catastral (bens inmobles).
❑ Nota simple do Rexistro da Propiedade (se se alegan cargas sobre o inmoble).
❑ Certificado dos centros de traballo e das altas e baixas da Seguridade Social.
❑ Certificado de empresa que acredite os ingresos brutos anuais.
❑ Certificado do INEM en que conste a percepción de axuda por desemprego e período a que se estende.
❑ Certificado de cobramento de pensións públicas.
OUTRA DOCUMENTACIÓN
❑ ____________________________________________________________________________________
❑ ____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO I.III

Informe de carencia notoria de medios económicos

Á COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA 

D/D.ª ____________________________________________________________ 
colexiado n° ________________ designado con data  do________________________ 
para a defensa dos intereses de D/D.ª 
_______________________________________________________ nas dilixencias 
_________________________________  
que se tramitan no Xulgado 
____________________________________________________ polo delito 
______________________________ 

EXPÓN 

1. Que resultou imposible para esta persoa profesional da avogacía a
obtención doutros datos económicos que os consignados na solicitude de asistencia 
xurídica gratuíta, a pesar de ter solicitado do interesado a achega da documentación 
pertinente. 

2. Que, non obstante, de toda a información obtida considero que a situación
económica da persoa solicitante: 

❑ SI é merecedora do recoñecemento dos beneficios do artigo 6 da Lei de asistencia
xurídica gratuíta.
❑ NON é merecedora do recoñecemento dos beneficios do artigo 6 da Lei de asistencia
xurídica gratuíta.

3. Tratándose dun procedemento penal no cal a defensa letrada é obrigatoria
e inescusable, faise constar que a persoa profesional da avogacía asinante designada no 
procedemento de referencia continuará actuando mentres non se resolva en contrario. 

Madrid, ______________ de _______ de __________ 

Sinatura da persoa profesional da avogacía 
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ANEXO I.IV

Solicitude do dereito de asistencia xurídica gratuíta para a defensa e 
representación letrada ás vítimas de violencia de xénero, de terrorismo, de trata de 

seres humanos, menores de idade e persoas con discapacidade intelectual nos 
supostos previstos na letra g) do artigo 2 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro

APELIDOS E NOME  NIF NIE (ou, na falta de NIE, nº pasaporte) 

NACIONALIDADE  DATA DE NACEMENTO  LUGAR DE NACEMENTO 

DOMICILIO (rúa, número e piso)  MUNICIPIO  PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL 

ESTADO CIVIL  PROFESIÓN  OU OFICIO 

SOLICITO formalmente que me sexa recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta establecida na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, para 
as seguintes dilixencias: 

Defensa e representación en: 

PROCEDEMENTO XUDICIAL / ADMINISTRATIVO  ÓRGANO XUDICIAL / ORGANISMO OU ENTIDADE PÚBLICA 

Para tal fin, manifesto expresamente que: 
A miña relación co agresor é: 

   PARENTESCO      SITUACIÓN LEGAL      MEDIDAS XUDICIAIS 

………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 

A miña situación familiar é (familiares que conviven coa  persoa solicitante): 

    APELIDOS E NOME                         PARENTESCO    IDADE 

………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 

I. DOCUMENTACIÓN QUE TEN QUE PRESENTAR A PERSOA SOLICITANTE, salvo autorización expresa de cesión de datos persoais
e consulta de información especialmente protexida (1)
 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
 Fotocopia do NIF, os españois e cidadáns da Unión Europea; fotocopia da tarxeta de identidade de estranxeiro en vigor ou,

na súa falta, do pasaporte en vigor, os estranxeiros non nacionais dun Estado membro da Unión Europea. 

 

 

 

(1)   AUTORIZO EXPRESAMENTE o colexio de avogados que vaia tramitar a solicitude e a comisión de asistencia xurídica gratuíta
correspondente para que acceda aos datos persoais da persoa solicitante, información familiar e social, e aquela que acredite a súa
condición de vítima relativa á súa unidade familiar para xustificar o cumprimento dos requisitos exixidos pola Lei 1/1996, do 10 de 
xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. 

(2)   DENEGUE EXPRESAMENTE o meu consentimento para que o colexio de avogados e a comisión de asistencia xurídica gratuíta
obteña de forma directa os meus datos persoais e información familiar, social e aquela que acredite a miña condición de vítima 
relativa á súa unidade familiar para xustificar o cumprimento dos requisitos exixidos pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia 
xurídica gratuíta. En tal caso, a persoa solicitante deberá achegar a documentación que acredite os seus datos de identidade e 
información familiar, social e aquela que acredite a súa condición de vítima relativa á súa unidade familiar para xustificar o 
cumprimento dos requisitos exixidos pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. 

(3)   REVOGACIÓN EXPRESA DA AUTORIZACIÓN ANTERIORMENTE PRESTADA E DENEGACIÓN EXPRESA DA CONSULTA DE DATOS 
PERSOAIS E INFORMACIÓN FAMILIAR, SOCIAL E AQUELA QUE ACREDITE A SÚA CONDICIÓN DE VÍTIMA RELATIVA Á SÚA UNIDADE 
FAMILIAR. En tal caso, a persoa solicitante deberá achegar a documentación que acredite os datos de identidade e información 
familiar, social e aquela que acredite a súa condición de vítima relativa á súa unidade familiar para xustificar o cumprimento dos 
requisitos exixidos pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. 

Sinatura da persoa solicitante Lugar e data 

      …………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………. 
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ANEXO I.V

Autorización, denegación ou revogación expresa de cesión de datos persoais e 
consulta de información especialmente protexida para a tramitación da solicitude 

de asistencia xurídica gratuíta

De conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas 
solicitantes de asistencia xurídica gratuíta teñen dereito a non achegar documentos 
que xa se encontren en poder da Administración actuante ou fosen elaborados por 
calquera outra Administración. A Administración actuante poderá consultar ou 
solicitar os ditos documentos, salvo que o interesado se opoña a iso. 

  AUTORIZO EXPRESAMENTE o colexio de avogados que vaia tramitar a 
solicitude e a comisión de asistencia xurídica gratuíta correspondente para que 
acceda aos datos persoais da persoa solicitante e información económica, fiscal, 
patrimonial e social, relativa á súa unidade familiar para xustificar o cumprimento dos 
requisitos exixidos pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. 

  REVOGACIÓN DA AUTORIZACIÓN ANTERIORMENTE PRESTADA E 
DENEGACIÓN EXPRESA DA CONSULTA DE DATOS PERSOAIS E 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL E SOCIAL RELATIVA Á 
MIÑA UNIDADE FAMILIAR. En tal caso, a persoa solicitante deberá achegar a 
documentación que acredite os datos de identidade e información económica, 
fiscal, patrimonial e social manifestada na solicitude de asistencia xurídica gratuíta. 

  NON AUTORIZO E DENEGO EXPRESAMENTE A CONSULTA DE DATOS 
PERSOAIS E INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL E SOCIAL 
RELATIVA Á MIÑA UNIDADE FAMILIAR. En caso de non autorizar e denegar 
expresamente, a persoa solicitante deberá achegar a documentación que acredite 
os datos de identidade e información económica, fiscal, patrimonial e 
social manifestada na solicitude de asistencia xurídica gratuíta. 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE_______________ 
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ANEXO II

Módulos e bases de compensación económica-avogados
Asistencia ao detido ou preso

Asistencia individualizada (procedemento penal xeral). 81,14 €

Asistencia individualizada (procedemento axuizamento rápido). 72,12 €

Servizo de garda de vinte e catro horas. Asistencia ao detido-Audiencia Nacional. 157,64 €

Servizo de garda de vinte e catro horas. Asistencia ao detido (procedemento 
penal xeral). 154,16 €

Servizo de garda de 24 horas. Asistencia ao detido en procedemento de 
axuizamento rápido (carácter excepcional). 72,12 €

Asesoramento e asistencia inmediata á muller vítima de violencia de xénero

Por dispoñibilidade cando non fose requirida a asistencia durante o servizo de 
garda de vinte e catro horas. 81,14 €

Por dispoñibilidade e asesoramento previo prestado sen que a vítima 
requirise ningunha outra actuación no servizo de garda, por cada asistencia 
(cun límite de 162,28 euros).

81,14 €

Por dispoñibilidade e por asesoramento previo prestado con asistencia na 
formulación da denuncia ou solicitude de orde de protección, por cada 
asistencia (cun límite de 243 euros).

121,50 €

Vía previa administrativa ou conciliación previa en materia laboral. 81,14 €

Gastos de desprazamento se o lugar en que hai que prestar a asistencia:

– Dista máis de 5 km da sede do colexio en cuxa circunscrición se 
comprende o partido xudicial. 13,06 €

– Dista máis de 25 km da sede do colexio en cuxa circunscrición se 
comprende o partido xudicial. 32,68 €

– Dista máis de 50 km da sede do colexio en cuxa circunscrición se 
comprende o partido xudicial. 54,45 €

Xurisdición penal

Procedemento con tribunal do xurado. 405,69 €

Procedemento penal de especial complexidade. 360,61 €

Por cada mil folios. 22,41 €

A partir de cinco comparecencias ante o xulgado, por cada cinco 
comparecencias. 24,30 €

A partir de dous días de vista, por cada día. 64,91 €

Procedemento penal de especial complexidade ante a Audiencia Nacional. 378 €

Por cada mil folios. 22,41 €

A partir de cinco comparecencias ante o xulgado, por cada cinco 
comparecencias. 22,80 €

A partir de dous días de vista, por cada día. 68,40 €

Procedemento penal xeral. 324,54 €

Procedemento penal xeral ante a Audiencia Nacional. 339,60 €

Procedemento abreviado. 270,00 €



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 59  Mércores 10 de marzo de 2021  Sec. I. Páx. 37

Procedemento abreviado ante a Audiencia Nacional. 270,00 €

Procedemento de axuizamento rápido con asistencia a detido. 273,38 €

Procedemento de axuizamento rápido sen asistencia a detido. 264,00 €

Procedemento penal de menores, incluída peza de responsabilidade civil. 270,00 €

Procedemento penal de menores ante a Audiencia Nacional. 270,00 €

Expedientes de vixilancia penitenciaria. 137,03 €

Expedientes de vixilancia penitenciaria ante a Audiencia Nacional. 140,92 €

Asistencia á comparecencia da orde de protección. 81,14 €

Xuízos de faltas. 94,50 €

Procedemento abreviado con desprazamento para a asistencia a xuízo oral. 268,85 €

Gastos de desprazamento por saídas a centros de prisión:

– Se distan máis de 5 km da sede do colexio en cuxa circunscrición se 
comprende o partido xudicial. 14,42 €

– Se distan máis de 25 km da sede do colexio en cuxa circunscrición se 
comprende o partido xudicial. 34,50 €

– Se distan máis de 50 km da sede do colexio en cuxa circunscrición se 
comprende o partido xudicial. 50,00 €

Xurisdición civil

Xuízo ordinario. 320,87 €

Verbal. 202,50 €

Xuízo completo de familia contencioso. 270,00 €

Medidas provisionais. 72,12 €

Xuízo completo de familia de mutuo acordo. 162,00 €

Filiación, paternidade, capacidade. 240,00 €

Monitorio. 157,16 €

División xudicial de patrimonios. 202,50 €

Cambiario. 202,50 €

Solicitude e asistencia ás medidas previas de separación e divorcio. 72,12 €

Solicitude e asistencia á vista das medidas cautelares previas ou provisionais 
do artigo 770.6.ª da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil. 72,12 €

Procesos sobre garda e custodia ou alimentos de fillos menores. 144,00 €

Petición de eficacia civil de resolucións de tribunais eclesiásticos. 72,12 €

Procedemento completo de modificación de medidas. 121,50 €

Xurisdición voluntaria. 180,00 €

Xurisdición contencioso-administrativa

Vía administrativa previa (estranxeiría e asilo). 97,36 €

Vía administrativa previa (estranxeiría e asilo) ante a Audiencia Nacional. 90,00 €

Recurso contencioso-administrativo. 238,00 €
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Recurso contencioso-administrativo ante a Audiencia Nacional. 249,60 €

Xurisdición social

Procedemento íntegro. 158,66 €

Recurso de suplicación. 86,54 €

Xurisdición militar

Fase sumarial. 72,12 €

Fase xuízo oral. 142,91 €

Recursos

Recurso de casación. 301,50 €

Recurso de casación cando non se formaliza e hai só anuncio. 28,85 €

Recurso de amparo. 301,50 €

Recurso de apelación. 122,60 €

Normas xerais

Transaccións extraxudiciais.
75 % da contía 
a p l i c a b l e  a o 

procedemento.

Informe motivado da insostibilidade da pretensión. 40,57 €

Procedementos en vía administrativa

Solicitudes e reclamacións. 20,00 €

Recursos en vía administrativa. 60,00 €

Módulos e bases de compensación económica-procuradores
Xurisdición penal

Todos os procedementos. 24,34 €

Apelacións. 25,25 €

Xurisdición civil

Todos os procedementos. 32,45 €

Apelacións. 25,24 €
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ANEXO III

Momento da devindicación da indemnización

Os avogados e procuradores devindicarán a indemnización correspondente á súa 
actuación na quenda de oficio, conforme as seguintes porcentaxes:

1. Un 70 por 100.

a) En procesos civís, incluídos os de familia, no momento da presentación da copia 
da providencia de admisión de demanda ou tendo por formulada a contestación desta.

b) En apelacións civís, no momento da presentación da copia de providencia que 
admita a trámite o recurso ou, se for o caso, a comparecencia na alzada.

c) En procedementos penais, no momento da presentación da copia da dilixencia ou 
solicitude de actuación procesual en que interveña a persoa profesional da avogacía ou da 
procuradoría ou da apertura do xuízo oral.

d) En apelacións penais, no momento da presentación da copia da resolución xudicial 
tendo por formalizado ou impugnado o recurso ou do sinalamento para a vista.

e) Nos demais procedementos, no momento da presentación da copia da dilixencia 
xudicial acreditativa da intervención da persoa profesional da avogacía ou da procuradoría.

f) Nos recursos de casación formalizados, no momento da presentación da copia da 
providencia pola que se teña por formalizado o recurso.

g) Nos recursos de casación non formalizados, no momento da presentación da 
copia do informe dirixido ao colexio, fundamentando a inviabilidade do recurso.

2. O restante 30 por 100 dos asuntos procedentes, no momento da presentación da 
copia da sentenza ou resolución que poña fin á instancia.

3. Nas transaccións extraxudiciais e informe de insostibilidade da pretensión, 
devindicarase a totalidade da indemnización correspondente no momento da presentación 
de documento subscrito polo interesado ou do informe de insostibilidade.

4. Nas saídas a centros de prisión, devindicarase a totalidade da indemnización no 
momento da presentación de certificación expedida polo centro penitenciario, acreditativa 
da actuación realizada.

5. Na vía administrativa previa (estranxeiría e asilo), devindicarase a totalidade da 
indemnización no momento da presentación da copia da resolución ou acto administrativo 
que supoña a finalización do procedemento.
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