IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE GIRONA
Pl. Jaume Vicenç Vives, 4. 17001 GIRONA Telèfon 972 21 02 08 Fax 972 20 04 23 justiciagratuita@icag.cat

PETICIÓ DEL RECONEIXEMENT
DEL DRET A L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA
Els ciutadans que vulguin ser beneficiaris del dret d’assistència jurídica gratuïta hauran d’omplir detalladament,
signar els impresos facilitats i aportar tota la documentació que es relaciona al dors d’aquest document.
El Col·legi d’Advocats portarà a terme tots els tràmits de gestió de la concessió del dret, si bé la decisió final
competeix a l’òrgan administratiu públic: La Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. El fet d’omplir els impresos i
aportar tota la documentació als Col·legis d’Advocats no significa la concessió automàtica del dret, sinó que resta
subjecte a la decisió de l’òrgan competent.
La Llei 1/1996 de 10 de gener d’assistència jurídica gratuïta, estableix que per tal d’accedir al dret d’assistència
jurídica gratuïta, les persones físiques han d’acreditar, entre d’altres requisits, els ingressos anuals de la unitat familiar.
S’ha establert com a requisit econòmic objectiu que els ingressos de la unitat familiar del sol·licitant no superin un
determinat llindar en base a l’IPREM (Indicador públic de Rendes d’Efectes Múltiples) segons es determina en la
següent taula, en funció del nombre de persones que componen la unitat familiar:
L’import de l’IPREM per a l’any 2021 és el següent:
Membres unitat familiar
Reforma aprovada
IPREM
Si NÒMINA = 14

UN
x2

DOS TRES
x 2'5

QUATRE O MÉS
x3

CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS ART. 5
x5

968,40 € 1.210,50 €

1.452,60 €

2.421 €

MENSUAL Si NÒMINA = 12 1.129,8 € 1.412,25 €

1.694,70 €

2.824,50 €

SI NÒMINA= 14

32,28 €

40,35 €

48,42 €

80,70 €

56,49 €

94,15 €

DIÀRIA
SI NÒMINA= 12

37,66 €
12 x2

47,075 €
12 x2,5

12x3

12x5

import anual
13.557,6 € 16.947 €
20.336,40 €
33.894 €
IPREM x 1: 564,90 (*) Modificació feta per la llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021

És a dir, es podrà reconèixer el dret d’assistència jurídica gratuïta a aquelles persones físiques els recursos i ingressos
econòmics de les quals, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar*, no superin en l’exercici 2021
l’import del IPREM corresponent segons el nombre de membres de la unitat familiar.
* Constitueixen modalitats d’unitat familiar les següents:
a) La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi ha, pels fills menors llevat dels qui estiguin emancipats.
b) La integrada per les parelles de fet, entenent com a tals les persones que mantinguin una convivència continuada en anàloga
relació a la marital de més de 2 anys, o bé estiguin inscrits en el registre de parelles de fet o bé tinguin fills en comú amb
independència del temps que portin convivint i, si n’hi ha pels fills menors no emancipats
c) La formada pel pare o la mare i els fills que reuneixin els requisits a què es refereix la regla anterior.
No obstant això, els mitjans econòmics es poden valorar individualment quan la persona sol·licitant acrediti l’existència
d’interessos familiars contraposats en el litigi per al qual se sol·licita l’assistència.
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A LA TRAMITACIÓ
DE LA PETICIÓ DE RECONEIXEMENT DEL DRET A LA JUSTÍCIA GRATUÏTA
La presentació de les fotocòpies d’aquesta documentació (NO ORIGINALS) és necessària per al tràmit de la petició, però la presentació no pressuposa per sí
mateixa el reconeixement del dret, doncs el dret es reconeix per resolució la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta.
1.

Imprès de sol· licitud del benefici de justícia gratuïta, degudament omplert. En els fulls 1 i 2, especificar les dades personals i econòmiques, en el full 3 de
l’imprès, concretar per quin assumpte es presenta la sol· licitud (en assumptes matrimonials cal especificar si són de comú acord o contenciosos), i signar
el full 4.

2.

Del sol· licitant: certificat de convivència expedit per l'Ajuntament de residència.

3.

Del sol· licitant: fotocòpia del llibre de família. Si està separat o divorciat, a més haurà d'aportar fotocòpia de la sentència de separació o divorci (i del
conveni si va ser de comú acord).

4.

Títol de família nombrosa, si escau

5.

Documentació judicial que acrediti la condició de víctima: de violència de gènere; terrorisme; tracta d’éssers humans; menor d’edat o persones amb
discapacitat intel· lectual,si és el cas

6.

De cadascun dels membres de la unitat familiar: fotocòpia de totes les pàgines de l'última declaració de renda presentada, o bé certificació negativa
emesa per l’AEAT que acrediti que no s’ha presentat.

7.

De cadascun dels membres de la unitat familiar: Justificant de la seva situació laboral.
- Si és treballador per compta aliena: fotocòpia dels sis últims fulls de salari, certificat de l'empresa relatiu als rendiments percebuts durant l'any
anterior.
- Si és autònom: fotocòpia de les quatre últimes declaracions trimestrals d'IRPF (model 130 o 131). Si es tracta d’autònoms col· laboradors, 6 darreres
nòmines o certificat de l’autònom principal dels rendiments satisfets el darrer any amb còpia de les transferències bancàries. Si es tracta d’administradors
o consellers i gerents autònoms, 6 darreres nòmines.
- Si és empleada de la llar : Certificat de tots els caps de família on treballi on especifiquin els ingressos satisfets el darrer any.
- Si està a l'atur: Certificat expedit pel SEPE (Servicio Público de Empleo) fent constar si és perceptor d'alguna prestació i la quantia.
- Si és pensionista: Certificat expedit per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, indicant quin tipus de pensió percep i la seva quantia en còmput
anual. i Certificat emès pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat indicant quin tipus de prestació percep i la seva quantia en còmput anual.
- Si és estudiant: Certificat del centre on cursa els estudis
- Si declara que no té ingressos Certificat emès pel departament de Benestar i Família de la Generalitat indicant que no és perceptor de cap prestació.

8.
9.
10.

De cadascun dels membres de la unitat familiar : informe de vida laboral (Expedit per la Tesoreria General de la Seguridad Social. Es pot sol·licitar
telefònicament al Tel. 901 50 20 50 i li enviaran per correu).
De cadascun dels membres de la unitat familiar : certificat de béns immobles relatiu a tot el territori nacional expedit per la Direcció General del
Cadastre.
De cadascun dels membres de la unitat familiar : extractes de tots els comptes a bancs o caixes, amb els moviments dels últims sis mesos.

El servei de gestió de les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta es presta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya
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