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Sol·licitud de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta 
 
Dades personals 
Cognoms i nom NIF 
  

Professió Data de naixement 
    

Estat civil Règim conjugal 
    

Direcció Municipi 
  

Província CP 
  

Telèfon a efectes de comunicació  
  

 

Dades sobre la defensa judicial 
Condició segons la qual declara 
____________________________________________________________________________________ 
Òrgan judicial  Procediment i núm. assumpte 
  
 

Resum de la pretensió 
  
____________________________________________________________________________________ 
Part contrària 
  
 

Annex a la sol·licitud de la persona declarant 
Com a sol·licitant del dret d’assistència jurídica gratuïta, estic assabentat/ada que en el cas que no se’m concedeixi la 
justícia gratuïta hauré de satisfer totes les despeses que hagin originat la meva defensa i representació. 
 
Així mateix, declaro saber que: 
 
1. Les meves dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer automatitzat a l’efecte de tramitar el reconeixement 

del dret d’assistència jurídica gratuïta. Els destinataris d’aquesta informació són les comissions d’assistència 
jurídica gratuïta i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

2. És obligatori emplenar les dades que consten en el imprès. 

3. Les dades que s’obtinguin serviran per valorar la procedència del reconeixement del dret d’assistència jurídica 
gratuïta, en cas que es compleixin els requisits previstos a la Llei 1/1996, el Decret 252/1996 i la resta de la 
normativa de desenvolupament. El fet de no aportar les dades que s’indiquen pot comportar la denegació del 
reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta, per no haver acreditat el compliment dels requisits establerts 
a la legislació esmentada. 

4. El responsable dels fitxers esmentats és la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya (C/ Pau Claris, 81. 08010 Barcelona) i puc exercir els drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació previstos a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal davant d’aquesta 
Direcció General. 

5. Les dades que es facilitin es poden comunicar a altres organismes o institucions a l’efecte de comprovar-ne 
l’autenticitat. 

6. Autoritzo al Col·legi de l’Advocacia  de Lleida i a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta que ha de tramitar 
aquesta sol·licitud , a obtenir les meves dades personals de qualsevol fitxer de titularitat pública, amb la finalitat de 
comprovar la veracitat de les dades contingudes en aquesta sol·licitud i esbrinar l’existència de qualsevol altre 
ingrés o be que determini la meva vertadera situació patrimonial.  

7. Que en el cas de vèncer en el plet judicial que se’n derivi de la present sol·licitud, em veuré obligat a pagar les 
costes de la meva defensa i representació segons preveu i amb els límits de l’art. 36.3 de la Llei 1/96 de 10 de 
gener.  

8. D’acord amb l’article 2.d de la Llei 1/96, d’Assistència Jurídica Gratuïta, les sol·licituds de justícia gratuïta per 
procediments laborals, depenen dels ingressos econòmics del sol·licitant, podria afectar a la concessió total o 
parcial del benefici a la justícia gratuïta. 

 

Signatura 
del/de la persona declarant 
 
 
 
Data: _______________________  

 


