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Edició a càrrec del Síndic de Greuges de Catalunya

Dipòsit legal:

Aquesta publicació pretén donar a conèixer la tasca
acomplerta en el marc del Projecte d’assistència jurí-
dica gratuïta a Sèrbia, dirigit pel Síndic de Greuges de
Catalunya i finançat majoritàriament per l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).

En les pàgines següents es presenten els resultats
assolits al llarg de més de quatre anys d’activitat.

Aquests resultats constitueixen una base realment
sòlida per establir en tot el territori serbi un sistema
públic d’assistència gratuïta de qualitat, efectiu i sos-
tenible econòmicament; un sistema que permeti
l’accés a la justícia en condicions d’igualtat a totes
les persones, amb independència dels seus recursos
econòmics.

El Síndic de Greuges de Catalunya
El Síndic de Greuges de Catalunya és el director i execu-
tor del Projecte. En conseqüència, hi aporta recursos
personals, materials i econòmics, per la qual cosa també
n’és cofinançador, juntament amb l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional (AECI).

Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI)
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional és qui
finança la major part del Projecte.

Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya
El Consell de l’Advocacia Catalana és el col·laborador del
Síndic de Greuges de Catalunya. Participa en les activi-
tats del Projecte aportant-hi personal tècnic per a les
sessions de formació.

Narodna Kancelarija Predsednika
Republike 
L’Oficina Nacional del President de la República de Sèrbia
compleix la funció d’institució observadora en els conve-
nis de col·laboració que fan possible l’establiment de
l’assistència jurídica gratuïta en diversos municipis.
Col·labora amb el Síndic de Greuges de Catalunya per
fomentar l’extensió d’aquest sistema d’assistència jurí-
dica gratuïta arreu del territori.

Col·legis d’advocats de Nis,
Vojvodina, Sabac i Belgrad

Aquests col·legis d’advocats són els encarregats de pres-
tar els serveis d’assistència jurídica gratuïta als diversos
municipis.

Ajuntaments de Nis, Pancevo,
Sabac, Zrenjanin, Prokuplje, Lebane,
Vlasotince i Novi Beograd
Aquests ajuntaments són els responsables de finançar els
serveis d’assistència jurídica que presten els advocats.
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El Projecte d’assistència jurídica gratuïta del Síndic de Greuges és important per
diversos motius. La simple possibilitat d’oferir als que es troben en una situació
econòmica difícil l’assistència jurídica professional en els processos legals té
sobretot una dimensió social i humanitària molt important. Sense aquesta ajuda,
l’acompliment i la defensa dels drets dels ciutadans seria impossible o difícil-
ment assolible. Sens dubte, l’assistència jurídica contribueix a la consolidació de
l’Estat de dret, un aspecte fonamental del qual és oferir a totes les persones, en
condicions d’igualtat i mitjançant l’assessorament professional, la possibilitat de
defensar els seus interessos d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic.
La importància del Projecte, és a dir, la justificació de dur-lo a terme, es reflecteix
en els resultats assolits i en la voluntat dels ciutadans i de les institucions de
donar-hi suport.

La col·laboració mantinguda en la prestació de l’assistència jurídica esdevé, així
mateix, un factor important de les relacions internacionals entre Espanya i
Sèrbia que promou la cooperació mútua, la qual -n’estic convençut- en un futur
es durà a terme en moltes direccions i augmentarà substancialment.

Finalment, vull agrair al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional l’ajuda que han ofert a Sèrbia en l’establiment dels
estàndards europeus en l’àmbit de la protecció dels drets humans i desitjar-los
molt d’èxit en l’acompliment de tasques futures.

Boris Tadic
President de la República de Sèrbia

És un honor per a mi adreçar-vos aquestes paraules amb relació al Projecte d’as-
sistència jurídica gratuïta a Sèrbia, que el Síndic de Greuges ha dut a terme amb
el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

Abans que res, permeteu-me que aprofiti l’avinentesa per contextualitzar aquest
projecte. L’establiment d’un vertader Estat de dret és un dels reptes principals a
què han de fer front les noves democràcies. Sèrbia, després d’un passat recent
marcat pels conflictes, va iniciar des del 2001 una nova etapa en què el nostre
suport esdevé fonamental per assolir la consolidació de les institucions demo-
cràtiques. La cooperació espanyola té, doncs, com a una de les seves prioritats la
consolidació institucional de l’Estat de dret i em complau d’assenyalar que diver-
ses institucions espanyoles estan cooperant amb Sèrbia per enfortir-ne les insti-
tucions en general i les judicials en particular.

En aquest context, l’aportació del projecte desenvolupat pel Síndic de Greuges,
amb què ha col·laborat plenament l’Agència Espanyola de Cooperació Inter-
nacional, té un gran valor. L’establiment d’un servei d’assistència jurídica gratuï-
ta esdevé un  pilar bàsic si es vol garantir la igualtat dels ciutadans davant la llei.

Els antecedents del Projecte es troben en l’execució, durant l’any 2003, del
Projecte pilot d’assistència jurídica gratuïta a la ciutat de Nis, dut a terme pel
Programa institucional de cooperació (entre el Síndic de Greuges, el Defensor del
Poble d’Espanya i el Col·legi d’Advocats de Madrid). Gràcies a aquest programa es
va assolir la institucionalització de l’assistència gratuïta a Nis, el cost de la qual
va assumir el municipi des de 2004.

Arribats a aquest punt, el Síndic de Greuges va decidir anar més enllà i traslladar
l’experiència a diversos municipis del país, un cop es va haver comprovat que l’a-
plicació del model espanyol d’assistència jurídica gratuïta havia funcionat a peti-
ta escala. Es va decidir estendre el model als municipis de Pancevo, Sabac i
Zrenjanin per avançar posteriorment vers Prokuplje, Lebane, Vlasotince i final-
ment, l’any 2006, el municipi més gran del país: Novi Beograd (Belgrad). Es tracta
d’un projecte que ha anat avançant poc a poc, municipi a municipi, amb un gran
esforç de diàleg amb municipis i col·legis d’advocats.

Voldria destacar la gran receptivitat i la manera com les institucions locals dels
nostres socis serbis han aconseguit adaptar l’experiència espanyola a la realitat
del seu país. Sens dubte, per establir un model d’aquestes característiques és
imprescindible assolir una participació i una implicació actives dels actors locals,
que són, al cap i a la fi, els qui seran responsables de la continuïtat dels serveis
d’assistència jurídica gratuïta.

Desitjo reconèixer de manera especial la col·laboració del Col·legi d’Advocats de
Vojvodina, l’Ajuntament de Pancevo, l’Ajuntament de Zrenjanin, el Col·legi
d’Advocats i l’Ajuntament de Sabac, el Col·legi d’Advocats de Nis, els ajunta-
ments de Medijana, Palilula, Pantelej (Nis), els ajuntaments de Prokuplje, Lebane
i Vlasotince, el Col·legi d’Advocats de Belgrad i l’Ajuntament de Novi Beograd
(Belgrad). Sense la seva implicació, un projecte d’aquestes característiques seria
impossible.

Gràcies a l’esforç aglutinador del Síndic de Greuges i de les seves col·laboradores,
les Sres. Judit Salas i Arantxa Díaz, Sèrbia és més a prop d’assolir la instauració
d’un sistema d’assistència jurídica gratuïta que garanteixi la igualtat dels ciuta-
dans davant la justícia.

José Riera Siquier
Ambaixador d’Espanya a Sèrbia 

Presentació Presentació
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El Síndic de Greuges de Catalunya és
la institució catalana que té la mis-
sió de supervisar l’actuació de l’Ad-
ministració autonòmica catalana,
dels ens locals de Catalunya i de les
empreses que presten un servei
públic, a fi de protegir els drets fona-
mentals i les llibertats públiques de
totes les persones, i de garantir-ne el
dret a una bona administració.

Amb aquesta finalitat, el Síndic atén
les queixes i les consultes de qual-
sevol persona o col·lectiu amb inde-
pendència i objectivitat.

En concret, el Síndic de Greuges de
Catalunya investiga possibles vulne-
racions de drets tant a partir de les
queixes rebudes com per iniciativa
pròpia, és a dir impulsant actua-
cions d’ofici. Després d’estudiar
cada cas particular, el Síndic fa reco-
manacions i advertiments a les ad-
ministracions i les empreses de ser-
veis públics  quan aquestes vulneren
drets i llibertats perquè adoptin les
mesures més adequades per corre-
gir situacions irregulars. També pot
recomanar que s’introdueixin can-
vis o modificacions en les lleis o les
normes en què observi una vulnera-
ció dels drets de les persones.

La institució la dirigeix el síndic, que
és elegit pel Parlament amb una
majoria de tres cinquenes parts i per
un mandat de cinc anys. El Síndic és
políticament independent, no depèn
del Govern de Catalunya i actua amb
llibertat de criteri.

Anualment, el Síndic ha de presen-
tar al Ple del Parlament de Catalunya
un informe sobre la tasca duta a
terme. Així mateix, presenta infor-
mes extraordinaris sobre alguna
matèria específica que considera
important o urgent.
Actualment és Rafael Ribó qui ocupa

el càrrec de síndic de greuges de
Catalunya. Després d’haver estat
elegit pel Parlament el 17 de juny de
2004, va prendre possessió del cà-
rrec l’1 de juliol i es va convertir,
aquell mateix any, en el tercer síndic
elegit pel Parlament de Catalunya,
després del mandat dels seus ante-
cessors: Anton Cañellas (1993-2004)
i Frederic Rahola (1984-1992).

La tasca de cooperació 
del Síndic de Greuges 
de Catalunya

Des de l’any 1999 el Síndic de Greuges
de Catalunya destina una part del seu
pressupost a desenvolupar projectes
de cooperació internacional amb vis-
ta a contribuir al bastiment d’una
comunitat internacional més segura,
justa i solidària. Aquesta contribució
econòmica ha anat augmentant
progressivament i se situa actual-
ment per sobre del 0,7 % del pres-
supost  anual de la institució. Així
mateix, disposa dels recursos de
l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI), l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvo-
lupament (ACCD) i algunes organitza-
cions internacionals que cofinancen
alguns dels seus projectes.

Amb aquesta tasca, el Síndic pretén
contribuir a l’enfortiment de l’Estat
de dret, l’Administració de justícia, i
la promoció i la defensa dels drets
humans en altres països, per mitjà
de projectes específics com és ara el
d’assistència jurídica gratuïta, visi-
tes d’estudi d’intercanvi, seminaris
de formació, taules rodones, confe-
rències i assessorament tècnic con-
tinuat a institucions públiques d’al-
tres països.

Des que va començar, l’activitat de
cooperació del Síndic s’ha desenvo-
lupat bàsicament als Balcans, espe-
cialment a Bòsnia i Hercegovina i a
Sèrbia, on ha col·laborat amb insti-
tucions d’ombudsman (defensors),
parlamentaris, jutges, fiscals, advo-
cats i tècnics de l’Administració.

Des de l’any 2002, una gran part de
l’activitat del Síndic s’ha centrat a
promoure i assessorar l’establiment
d’un sistema d’assistència jurídica
gratuïta a Sèrbia. És en aquest con-
text en què sorgeix el Projecte pilot
d’assistència jurídica gratuïta a Nis i
més endavant el sistema s’estén a
diverses parts del territori serbi.

Concretament, la tasca del Síndic de
Greuges en el Projecte d’assistència
jurídica gratuïta consisteix a:

• Promoure l’extensió del sistema
d’assistència jurídica gratuïta en el
territori de Sèrbia.

• Organitzar la formació als col·legis
d’advocats inclosos en el Projecte.

• Coordinar i supervisar el funciona-
ment de la prestació de l’assistència
jurídica gratuïta als municipis que
han establert el sistema.

• Col·laborar en l’àmbit normatiu de
l’assistència jurídica gratuïta amb el
poder executiu i legislatiu de Sèrbia.

Aquesta tasca és acomplerta per
dues coordinadores del Projecte, que
es desplacen periòdicament a Sèr-
bia, i per una col·laboradora en el
terreny adscrita expressament al
Projecte.

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
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L’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI) és un organisme
autònom i de cooperació adscrit al Mi-
nisteri d’Afers Exteriors i de Coope-
ració per mitjà de la Secretaria d’Estat
per a la Cooperació i per a Ibero-
amèrica. Es constitueix d’acord amb
el que disposa la Llei de cooperació
internacional per al desenvolupa-
ment com l’òrgan de gestió de la polí-
tica espanyola de cooperació interna-
cional per al desenvolupament.

És l’organisme tècnic responsable
de dissenyar, executar i gestionar els
projectes i els programes de coope-
ració, ja sigui directament amb els
propis recursos, o bé mitjançant la
col·laboració (convenis, acords) amb
altres entitats nacionals i interna-
cionals, i organitzacions no governa-
mentals.

La cooperació espanyola per al des-
envolupament té com a objectiu
principal contribuir al creixement
econòmic i el progrés social, cultu-
ral, polític i institucional dels països
en desenvolupament.

L’estructura exterior de l’AECI ac-
tualment es composa de trenta-sis
oficines tècniques de cooperació,
tretze centres culturals i tres centres
de formació als països amb què
l’AECI duu a terme els seus princi-
pals projectes de cooperació.

Els Balcans constitueixen una zona
d’atenció especial per a l’AECI, que
des del maig de 2001 disposa del
suport de l’Oficina Tècnica de Coo-
peració amb els Balcans (OTC), amb
seu a Sarajevo, des d’on s’exerceixen
les funcions de coordinació, gestió,

control i seguiment dels projectes i
els programes de cooperació per al
desenvolupament econòmic, cientí-
fic i tècnic que tenen lloc a Bòsnia i
Hercegovina i Albània (països d’a-
tenció especial) i les repúbliques de
Sèrbia i Montenegro (països prefe-
rents).

AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL (AECI)

OFICINA TÈCNICA 
DE COOPERACIÓ 
AMB ELS BALCANS

Adreça:
Cekalusa, 14
71000 Sarajevo
Bòsnia i Hercegovina

Tel.: + 387 33 250 350
Fax: + 387 33 265 480
a/e: otc_balk@bih.net.ba
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Sense el dret de defensa, que recull
expressament la Constitució de Sèr-
bia aprovada recentment (article 67),
tots els altres drets no tenen sentit,
ja que no se’n pot garantir l’exercici.

Per això, des de l’any 2003 la institu-
ció del Síndic de Greuges acompleix,
amb el finançament de l’AECI (Agèn-
cia Espanyola de Cooperació Inter-
nacional), la tasca d’establir un sis-
tema d’assistència jurídica gratuïta
en diversos municipis de Sèrbia. La
tasca del Síndic de Greuges de Ca-
talunya consisteix a proporcionar a
les institucions sèrbies, en col·la-
boració amb el Consell de l’Advo-
cacia Catalana, la formació prèvia
necessària per engegar el sistema i
fer-ne el seguiment una vegada es-

tablert en cada municipi. Així
mateix, el Síndic de Greuges de Ca-
talunya cofinança, juntament amb
l’AECI, les activitats del Projecte
(seminaris i tallers de formació,
prestació inicial dels serveis d’assis-
tència jurídica gratuïta, etc.).

Aquesta assistència jurídica gratuïta
consisteix en un servei d’orientació
jurídica en què s’assessora jurídica-
ment i de manera gratuïta tots els
ciutadans que hi acudeixen, i en un
servei de torn d’ofici (servei públic
pagat per l’Administració en què
aquesta es fa càrrec de les despeses
de la tasca duta a terme per un
advocat davant dels tribunals, en
defensa dels drets de les persones a
qui els manquen els mitjans econò-

mics per sufragar-ne el cost, després
que el ciutadà hagi acreditat la falta
de solvència econòmica).

Tant el Servei d’Orientació Jurídica
com el Torn d’Ofici es conceben com
a serveis públics finançats pels
ajuntaments i prestats pels col·legis
d’advocats, que tenen encomanada
la gestió d’ambdós serveis. Actual-
ment, aquest sistema s’ha establert
als municipis de Nis (des de l’any
2003); Pancevo, Sabac, Zrenjanin
(des de l’any 2005); i Prokuplje, Le-
bane, Vlasotince i Novi Beograd (des
de l’any 2006).

Projecte d’assistència jurídica gratuïta 
a Sèrbia

Objectiu i abast del Projecte
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El Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya o Consell
de l’Advocacia Catalana és col·la-
borador del Síndic de Greuges de
Catalunya en les activitats del Pro-
jecte d’assistència jurídica gratuïta,
per la qual cosa aporta personal tèc-
nic per a les sessions de formació.
En aquest sentit, cal destacar la
col·laboració del coordinador gene-
ral del Torn d’Ofici de Catalunya.

Atès que entre les missions del
Consell hi destaca el fet de vetllar
per l’ètica professional dels advo-
cats i el respecte als drets dels ciuta-
dans, l’òrgan -conscient de la funció
social de l’advocacia i del compro-
mís d’aquesta amb els ciutadans-
col·labora en el Projecte transme-
tent la seva experiència en assistèn-
cia jurídica gratuïta a les institu-
cions sèrbies.

El Consell és una corporació de dret
públic, amb plena capacitat i perso-
nalitat jurídica pròpia, constituïda el
1983. És l’òrgan superior, represen-
tatiu i executiu, dels catorze col·le-
gis d’advocats de Catalunya. El Con-
sell està integrat pels degans dels
col·legis d’advocats de Catalunya.

El Consell es regeix pels seus esta-
tuts i per la Llei de col·legis profes-
sionals. Els serveis i les funcions del
Consell són, entre altres, coordinar
els col·legis d’advocats, elaborar nor-
mes deontològiques i professionals
comunes a l’exercici de l’advocacia,
resoldre els recursos que s’interpo-
sin contra alguns acords dels
col·legis d’advocats, exercir funcions
disciplinàries amb relació als mem-
bres del mateix Consell i de les jun-
tes de govern dels col·legis d’advo-
cats, i resoldre els recursos que s’in-
terposin contra col·legis en matèria
disciplinària.

El Consell té diverses comissions de
treball, entre les quals es troba la
Comissió del Torn d’Ofici. La Co-
missió del Torn d’Ofici -formada per
un membre de cada col·legi d’advo-
cats, presidida per un degà i dirigida
per un coordinador- és l’única inter-
locutora entre l’advocacia catalana i
l’Administració pública. Insta i pre-
para informes sobre tot el que fa
referència a la prestació dels serveis
d’assistència jurídica gratuïta, el
torn d’ofici i els serveis d’orientació
jurídica.

CONSELL DELS IL·LUSTRES 
COL·LEGIS D’ADVOCATS DE CATALUNYA

En l’execució del Projecte d’assis-
tència jurídica gratuïta dut a terme
pel Síndic de Greuges de Catalunya,
l’Oficina Nacional del President de
la República de Sèrbia (Narodna
Kancelarija Predsednika Republike)
compleix la funció d’institució ob-
servadora en els convenis de col·la-
boració que fan possible l’establi-
ment de l’assistència jurídica gratuï-
ta en diversos municipis i col·labora
amb el Síndic de Greuges de Cata-
lunya per impulsar arreu del territo-
ri l’extensió d’aquest sistema d’as-
sistència jurídica gratuïta.

L’Oficina Nacional del President va
començar a funcionar l’1 d’octubre
de 2004 amb vocació de servei al
ciutadà des del pla logístic, analític i
consultiu. La funció de l’Oficina
Nacional del President és concebuda
com una via bidireccional de comu-

nicació entre el president i la socie-
tat, amb l’objectiu de retornar a la
ciutadania la confiança en les insti-
tucions de l’Estat.

En el procés de dur a terme projec-
tes i de resoldre les sol·licituds dels
ciutadans, l’Oficina Nacional coope-
ra amb institucions governamentals
i institucions nacionals i de l’estran-
ger, com ara el Síndic de Greuges de
Catalunya.

L’Oficina Nacional va rebre 23.392
queixes fins al 31 de desembre de
2006, de les quals 22.182 (94,82%)
foren tramitades. Un terç de les
sol·licituds fou resolt. La major part
de les queixes formulades pels ciu-
tadans feia referència a l’activitat
dels tribunals, a problemes de resi-
dència, desocupació, pensions, asse-
gurances, etc.

A fi de facilitar la comunicació entre
l’Oficina Nacional, les autoritats
municipals i els ciutadans, aquesta
ha obert delegacions en nombrosos
ajuntaments. Actualment, n’hi ha
quaranta-sis.

Amb les seves iniciatives, accions i
projectes, concebuts per donar res-
posta a les sol·licituds que rep dià-
riament, l’Oficina Nacional pretén
influir en la societat sèrbia i provo-
car canvis importants, encaminats a
millorar les condicions de vida de
les persones, particularment les dels
col·lectius més vulnerables.

Precisament per aquest objectiu,
l’Oficina Nacional del President ha
donat suport fermament a aquest
projecte d’assistència jurídica gra-
tuïta dirigit a les capes més desfavo-
rides de la societat.

NARODNA KANCELARIJA
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

8
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En els serveis d’orientació jurídica
(SOJ) establerts en aquestes ciutats
en horari de matí, un advocat rep, de
manera gratuïta i en privacitat,
qualsevol persona que hi acudeixi,
l’orienta jurídicament i l’informa so-
bre si l’assumpte requereix que se li
assigni un advocat o, si no ho reque-
reix, l’adreça vers la institució o l’or-
ganisme que sigui competent per
resoldre’l. Si cal la intervenció d’un
advocat, es lliura a la persona inte-
ressada la sol·licitud de defensa lle-
trada gratuïta davant els tribunals,
se l’ajuda a emplenar-la i se li exi-
geix els documents que acreditin les
circumstàncies personals i econò-
miques. Tota aquesta documentació
es presenta a les comissions del
torn d’ofici, compostes per repre-
sentants del col·legi d’advocats i
dels ajuntaments. Aquestes comis-
sions proposen al col·legi la desig-
nació d’un advocat, tret que en des-
estimin la sol·licitud perquè els
ingressos de la persona sol·licitant
superin el màxim fixat per l’ajunta-
ment o perquè la pretensió sigui
manifestament insostenible davant
els tribunals, és a dir, sense fona-
ments jurídics que la facin viable
davant dels tribunals.

Els informes comparats del Consell
d’Europa sobre l’assistència jurídica
gratuïta mostren diferències subs-
tancials en l’àmbit social, polític i
econòmic dels països en funció de si
disposen d’un sistema d’assistència
jurídica gratuïta eficaç. Amb el siste-
ma d’assistència jurídica gratuïta
implantat mitjançant aquest projec-
te, els ajuntaments de Nis (Me-
dijana, Palilula, Pantelej), Pancevo,
Sabac, Zrenjanin, Prokuplje, Lebane,
Vlasotince i Novi Beograd s’han
avançat respecte a l’Estat establint
un model global, coordinat, cohe-
rent i econòmicament sostenible
que assegura que l’Administració
pública compleix les seves obliga-
cions internacionals sobre el dret a

la igualtat a l’hora d’accedir a la jus-
tícia, un element important del pro-
cés d’accés a la Unió Europea.

Amb la posada en marxa d’aquest
sistema, els ajuntaments de Nis
(Medijana, Palilula, Pantelej), Pan-
cevo, Sabac, Zrenjanin, Prokuplje,
Lebane, Vlasotince i Novi Beograd
han demostrat, doncs, que són
conscients de la necessitat d’aplicar
els estàndards internacionals. Així
mateix, fan possible l’obtenció de
resultats concrets: han ajudat a
determinar la demanda real del
Servei d’Orientació Jurídica i Torn
d’Ofici i aporten informació útil per
determinar els costos reals i els
estàndards de qualitat de l’assistèn-
cia jurídica gratuïta.

Aquest sistema d’assistència jurídi-
ca gratuïta prestada pels col·legis
d’advocats té un caràcter de servei
independent, tal com ho estableix
l’article 67 de la Constitució sèrbia,
ja que, d’acord amb el que disposa
aquest article, aquest sistema asse-
gura una assistència legal indepen-
dent, sense cap altra subjecció que
el respecte a la llei. De fet, aquest
sistema garanteix la independència
de l’advocat i la seva llibertat d’ex-
pressió al judici, la lleialtat absoluta
a la persona defensada i el secret
professional. Els col·legis d’advocats
controlen els principis deontològics
que han d’observar els advocats a
l’hora de prestar l’assistència jurídi-
ca gratuïta i alhora en garanteixen
la independència respecte als po-
ders públics.

Finalment, és important destacar la
gran acollida ciutadana d’aquest
sistema d’assistència jurídica gra-
tuïta, la qual cosa -juntament amb
l’adaptació del servei a un pressu-
post reduït i la inexistència de buro-
cràcia- ha fet que en cap dels muni-
cipis en què s’ha establert, l’ajunta-
ment hagi deixat de finançar-lo. La

prova més evident és que a Nis fa
més de tres anys que és l’ajunta-
ment qui finança aquesta assis-
tència.

Funcionament dels serveis 
d’assistència jurídica gratuïta

Servei d’orientació jurídica a Zrenjanin
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En les localitats de Nis, Pancevo, Sabac,
Zrenjanin, Prokuplje, Lebane, Vlasotince i
Belgrad es presten els serveis d’assistència
gratuïta (servei d’orientació jurídica i torn
d’ofici) d’acord amb el sistema establert en
el marc del projecte del Síndic de Greuges
de Catalunya.

Atès que els diversos municipis es van
anar afegint a aquesta xarxa progressiva-
ment, els períodes de temps sobre els
quals es pot presentar dades varien segons
el municipi. La ciutat amb més experiència
és Nis, mentre que la incorporació més
recent és Belgrad.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

12.462 persones ateses: Homes 54%

Dones 46%

Per situació econòmica: Per  matèria:

ANY 2003-ANY 2006

4 %

21 %

38 %

37 %

3 %

5 %
11 %

42 %

14 %

16 %

20 %

13 %66 %

11 %

15 %6 %1 %
4 %

50 %

19 %

18 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Civils

Extrajudicials

Penals
Laborals

Executius

Administratius

Resta

TORN D’OFICI:

818 sol·licituds rebudes. Homes 36%

750 sol·licituds acceptades: Dones 64%

Per matèria: Perfil del sol·licitant:

Dades estadístiques 
globals dels serveis
d’assistència 
jurídica gratuïta
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Nis

1.623 persones ateses: Homes 61%

Dones 39%

Per situació econòmica: Per  matèria:

ANY 2004

3 %

23 %

37 %

37 %

4 %

60 %20 %

16 %

35 %

5 %
21 %

33 %

41 %

22 %4 %

21 %

7 %

3 %

8 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

Civils

Penals

Laborals
Administratius

2.667 persones ateses: Homes 53%

Dones 47%

Per situació econòmica: Per  matèria:

2.369 persones ateses: Homes 54%

Dones 46%

Per situació econòmica: Per  matèria:

ANY 2005 ANY 2006

5 %

20 %

36 %

39 %

14 %

41 %

12 %

5 %

3 %

6 %

19 % 43 %

4 %

19 %

36 %

41 %

14 %4 %

18 %

9 %

3 %

9 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

1.882 persones ateses: Homes 54%

Dones 46%

Per situació econòmica: Per  matèria:

• Nombre d’habitants: 300.000
• Data d’inici SOJ: 17 de febrer de 2003
• Data d’inici TO: 1 de juliol de 2003
• Nombre d’advocats que presten 

ambdós serveis: 70

A continuació es recullen les dades
estadístiques més importants des de
la posada en funcionament dels ser-
veis en cada municipi fins al 31 de
desembre de 2006. Atès que l’oficina
d’atenció al públic de Novi Beograd
no va obrir fins a l’1 de febrer de
2007, aquesta publicació no inclou
les dades estadístiques relatives a
aquest municipi.

Pel que fa al Servei d’Orientació
Jurídica (SOJ), les dades estadísti-
ques mostren que la matèria més

consultada és la civil. Quant al perfil
de la persona sol·licitant, es constata
que el perfil d’usuari que utilitza
més el servei pertany als col·lectius
més desfavorits econòmicament:
persones desocupades i jubilades.
Així mateix, el servei és utilitzat per
homes i dones en una proporció
similar, tot i que hi ha un lleuger
predomini dels homes.

Pel que fa al Torn d’Ofici (TO) o la
defensa lletrada davant dels tribu-
nals, la matèria més consultada

també és la civil i el col·lectiu de
sol·licitants més nombrós és el dels
desocupats.

Des que l’any 2003 es començà a
establir aquest sistema d’assistència
jurídica gratuïta a Sèrbia i fins al 31
de desembre de 2006 s’han benefi-
ciat del Servei d’Orientació Jurídica
12.462 persones i del Servei del Torn
d’Ofici, 750.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

ANY 2003

12
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Pancevo

553 persones ateses: Homes 51%

Dones 49%

Per situació econòmica: Per  matèria:

7 %
18 %

50 %

25 %

12 %

37 %

6 %

9 %

19 %

4 %
13 %

54 %

4 %
20 %

49 %

27 %

7 %
3 %

17 %

6 %

2 %

11 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

1.063 persones ateses: Homes 47%

Dones 53%

Per situació econòmica: Per  matèria:

138 sol·licituds rebudes. Homes 44%

111  sol·licituds acceptades: Dones 56%

Perfil del sol·licitant:Per matèria:

37 %

13 % 4 % 12 %

6 %

9 %

19 %

50 %

18 %
25%

7 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

• Nombre d’habitants: 130.000
• Data d’inici SOJ: 11 d’abril de 2005
• Data d’inici TO: 15 de febrer de 2006
• Nombre d’advocats que presten 

ambdós serveis: 30

Adreça de l’Oficina 
d’Assistència Jurídica Gratuïta:

Zmaj Jovina, 5  Trzni Centar, local núm 5
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Comitè d’Assistència Jurídica Gratuïta de Pancevo

319 sol·licituds rebudes. Homes 29%

303 sol·licituds acceptades: Dones 71%

Per matèria: Perfil del sol·licitant:

66 %

14 %

5 %
15 %

19 %

13 %

44 %

24 %

42 %

63 %

10 %

14 %

3 %
10 % 17 %

38 %

3 %

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

ExecutiusOcupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

58 sol·licituds rebudes. Homes 45%

58 sol·licituds acceptades: Dones 55%

Per matèria: Perfil del sol·licitant:

233 sol·licituds rebudes. Homes 39%

213 sol·licituds acceptades: Dones 61%

Per matèria: Perfil del sol·licitant:

65 %

15 %
6 % 7 %

1 %
6 %

17 %

10 %

59 %

14 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Adreces de les oficines 
d’assistència jurídica gratuïta:

Ajuntament de Medijana: Pariske Komune s/n
Horari: dilluns i dimarts de 9 a 13h 

Ajuntament de Palilula: Branka Radicevica 1
Horari: dimecres i dijous de 9 a 13 h

Ajuntament de Pantelej: Gutenbergova 4a
Horari: dijous i divendres de 9 a 13 h

TORN D’OFICI:

ANY 2003 /2004

ANY 2006 ANY 2006 (parcial)

ANY 2005

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

ANY 2005 (parcial) ANY 2006
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TORN D’OFICI:

Nis
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Zrenjanin

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

427  persones ateses: Homes 49%

Dones 51%

Per situació econòmica: Per  matèria:

ANY 2006 (parcial) ANY 2006 (parcial)

8 %
31 %

28 %

33 %

14 %

40 %

16 %

12 %

12 %

6 %

20 %

80 %
100 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Executius

DesocupatsCivils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Administratius

Resta

TORN D’OFICI:

5 sol·licituds rebudes. Homes 60%

5 sol·licituds acceptades: Dones 40%

Per  matèria: Perfil del sol·licitant:

• Nombre d’habitants: 130.000
• Data d’inici SOJ: 1 d’abril de 2006
• Data d’inici TO: 1 d’octubre de 2006
• Nombre d’advocats que presten

ambdós serveis: 45

Adreça de l’Oficina d’Assistència 
Jurídica Gratuïta:

Pupinova, 14

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h

Signatura del conveni de 
col·laboració a Zrenjanin

Sabac

838 persones ateses: Homes 56%

Dones 44%

Per situació econòmica: Per  matèria:

ANY 2006

2 %
26 %

40 %

32 %

15 %

38 %

3 %

10 %

16 %

6 %

12 %

38 %

2 %

20 %

46 %

32 %

21 %
5 %

22 %

7 %

5 %
2 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Administratius

Resta

1.012 persones ateses: Homes 53%

Dones 47%

Per situació econòmica: Per  matèria:

TORN D’OFICI:

65 sol·licituds rebudes. Homes 30%

60 sol·licituds acceptades: Dones 70%

Per matèria: Perfil del sol·licitant:

ANY 2006 (parcial)

80 %

10 %

3 %
7 %

57 %

7 %

33 %

3 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Administratius

• Nombre d’habitants: 123.000
• Data d’inici SOJ: 23 de maig de 2005
• Data d’inici TO: 22 de febrer de 2006
• Nombre d’advocats que presten SOJ: 45
• Nombre d’advocats que presten TO: 28

Adreça de l’Oficina 
d’Assistència Jurídica Gratuïta:

Karadjordeva, 25 (Edifici tribunal municipal
de Sabac)  

Horari: de dilluns a divendres de 9  a 13 h  

©
 C

ol
·le

gi
 d

’A
d

vo
ca

ts
 d

e 
Sa

ba
c

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

ANY 2005 (parcial)
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Aquest ajuntament és on s’han es-
tablert més recentment els serveis
d’assistència jurídica gratuïta.

Tal com s’ha fet a cada municipi que
ha passat a formar part de la xarxa
de municipis que adopten aquest
sistema d’assistència jurídica, les
institucions participants han firmat
un conveni de col·laboració. Així, el
20 de novembre de 2006, el Síndic de
Greuges, el Col·legi d’Advocats de
Belgrad i l’Ajuntament de Novi Beo-
grad van signar un conveni de
col·laboració que disposava l’establi-
ment de l’assistència jurídica gratuï-
ta a la capital sèrbia. L’Oficina Na-
cional del President de Sèrbia, com
en altres ocasions, va assumir la
funció d’observadora en el conveni.

El Col·legi d’Advocats de Belgrad
estava familiaritzat des de l’any
2003 amb aquest sistema d’assis-
tència jurídica gratuïta, que havia
tingut l’ocasió de seguir per mitjà de
l’experiència de Nis i de les sessions
de treball organitzades a Sèrbia i
Espanya. De fet, per decisió de la

Junta Directiva del Col·legi, es va
crear anys enrere la Comissió de
Gestió del Projecte d’Assistència
Jurídica Gratuïta, que tenia com a
objectiu impulsar-ne l’establiment a
Belgrad. El ferm compromís assumit
per l’Ajuntament de Novi Beograd
ha permès finalment la consecució
d’aquest objectiu.

Des de l’1 de febrer de 2007 funciona
l’oficina del servei d’orientació jurí-
dica, que -després de quatre mesos
en marxa-també rebrà sol·licituds
per a la defensa lletrada gratuïta
davant els tribunals. Segons el con-
veni, durant els dotze primers me-
sos de funcionament el finança-
ment dels serveis l’assumeix el Sín-
dic de Greuges de Catalunya (igual
que amb Nis, Pancevo, Sabac, Pro-
kuplje, Lebane i Vlasotince) i els
dotze mesos següents és l’Ajun-
tament de Novi Beograd qui els
finança.

L’Ajuntament de Novi Beograd,
conscient del gran servei que l’orien-
tació jurídica fa als ciutadans, ha

decidit no limitar el servei d’orien-
tació jurídica als ciutadans de Novi
Beograd i permet que tots els ciuta-
dans de la ciutat de Belgrad hi
puguin tenir accés. Pel que fa a al
servei de defensa lletrada davant els
tribunals, només se’n beneficiaran
els ciutadans de Novi Beograd, atès
que els recursos són limitats i que, a
diferència de l’orientació jurídica, la
defensa lletrada gratuïta davant els
tribunals només s’adreça als ciuta-
dans amb recursos insuficients.

1918

Signatura del conveni de col·laboració a Novi Beograd

Novi Beograd
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16 persones ateses: Homes 69%

Dones 31%

Per situació econòmica: Per  matèria:
6 %

50 %

13 %

31 %

6 %

31 %

6 %

19 %

19 %

19 %

37 %25 %

50 %

25 %

9 %18 %

9 %

27 %

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Dependents

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Administratius

Ocupats

Desocupats

Jubilats

Civils

Extrajudicials

Penals

Laborals

Executius

Resta

12 persones ateses: Homes 58%

Dones 42%

Per situació econòmica: Per  matèria:

• Nombre d’habitants: 52.969
• Data d’inici SOJ: 25 d’octubre de 2006
• Nombre d’advocats SOJ: 3

• Nombre d’habitants: 27.068 i 34.302 
• Data d’inici SOJ: 1 de desembre de 2006
• Nombre d’advocats SOJ: 4

Adreça de l’Oficina 
d’Assistència Jurídica Gratuïta:

Prokuplje: Nikodija Stojanovica, 2 
Horari: dimecres d’11 a 14 h

Adreça de les oficines 
d’assistència jurídica gratuïta:

Lebane: Cara Dusana, 116
Horari: 2n i 4t divendres de mes de 9 a 13 h

Vlasotince: Trg. Oslobodjenja, 12

Horari: 1r i 3r divendres de mes d’11 a 15 h

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

ANY 2006 (parcial)

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA:

ANY 2006 (parcial)

Prokuplje

Lebane i Vlasotince
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Adreça de l’Oficina 
d’Assistència Jurídica Gratuïta:
Jurija Gagarina, 81
Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
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EL PROJECTE A LA PREMSA

7. Article del diari Glas Javnosti
(21.11.06): “L’assistència jurídica gra-
tuïta”.

8. Article del diari Blic (21.11.06):
“Advocats gratuïts”.

9. Article del diari Toplicke Novine
(31.07.06): “Projecte dut a terme con-
juntament pel Síndic de Greuges de
Catalunya, el Col·legi d’Advocats de
Nis i l’Ajuntament de Prokuplje.
Assistència jurídica gratuïta”.

1. Article del diari Narodne Novine
(01.02.05): “L’assistència jurídica. Servei
públic”.

2. Article del diari Blic (01.02.05):
“El model de Nis per a Sèrbia”.

3. Article del diari Glas Podrinja
(17.04.05): “Assistència jurídica gratuïta
per als ciutadans de Sabac. Un pas vers
la millora dels drets humans”.

4. Article del diari Politika (17.04.05):
“Assistència jurídica gratuïta per als
pobres”.

5. Article del diari Pancevac (26.05.05):
“Iniciativa de l’Ombudsman 
de Catalunya i l’Agència Espanyola 
de Cooperació Internacional.
Gratuïtat contra la injustícia.

6. Article del diari Dnevnik de Novi Sad
(10.12.05): “A Zrenjanin ha començat el
projecte de l’Ombudsman de Catalunya:
l’assistència jurídica gratuïta per als
ciutadans.”

2120

1

3 4

65

7 8

9
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Des de l’any 2003, els resultats del
sistema establert a l’Ajuntament de
Nis i més endavant estès a Pancevo,
Sabac, Zrenjanin, Prokuplje, Lebane,
Vlasotince i Novi Beograd demos-
tren que és: 

• Econòmicament sostenible: els
ajuntaments, després d’un primer
any finançat pel Síndic, han conti-
nuat finançant de manera ininte-
rrompuda fins ara, amb càrrec als
seus fons públics, el servei públic
de l’assistència jurídica gratuïta.
L’Ajuntament de Zrenjanin va co-
mençar finançant tot el servei des
del primer moment.

• Adequat a tot el territori de Sèrbia:
aquest servei públic d’assistència
jurídica gratuïta garanteix el mateix
nivell de qualitat  tant als ciutadans
de la Sèrbia rural, com als de la capi-
tal o qualsevol altra ciutat.

• Compatible tant amb el marc legal
existent com amb les recents pro-
postes legislatives.

Extensió progressiva 
del sistema 
pel territori

El Projecte d’assistència jurídica gra-
tuïta a Sèrbia té l’antecedent en el
projecte pilot dut a terme pel Síndic
de Greuges de Catalunya a Nis l’any
2003, on, després d’un primer any de
finançament espanyol, els serveis
han estat finançats ininterrompu-
dament per l’Ajuntament.

Després d’aquesta experiència reei-
xida, l’any 2005 es van afegir a la ini-
ciativa Pancevo i Sabac, que van dis-
posar del finançament del Síndic
durant el primer any de funciona-
ment dels serveis.

Un avenç institucional qualitatiu
fou la incorporació del municipi de
Zrenjanin, que, des del comença-
ment, va finançar el servei d’assis-
tència jurídica gratuïta amb fons
propis, assumint l’obligació de l’Ad-
ministració de garantir els drets dels
ciutadans més desprotegits.

Un cop s’havia establert el sistema a
tres ciutats mitjanes, el repte fou
demostrar-ne la viabilitat en dos
territoris amb realitats molt distin-
tes: la zona rural i econòmicament
desfavorida de Sèrbia, amb l’esta-
bliment del sistema a Prokuplje,
Lebane i Vlasotince; i Belgrad, per
mitjà del conveni signat amb
l’Ajuntament de Novi Beograd, que
té el nombre més alt de ciutadans
de tot Sèrbia.

En totes les localitats en què s’ha
establert aquest sistema d’assistèn-
cia jurídica gratuïta, aquest s’ha
prestat amb el finançament dels
ajuntaments (des del principi, com a
Zrenjanin, o després de dotze mesos
de finançament espanyol, com en la
resta de municipis) de manera inin-
terrompuda fins al moment actual,
la qual cosa demostra l’eficàcia i la
sostenibilitat del sistema, i la gran
acollida que ha tingut entre la ciuta-
dania.

Suport de les 
institucions sèrbies

L’Oficina Nacional del President ha
impulsat la signatura de convenis de
col·laboració entre el Síndic de Greu-
ges de Catalunya, els ajuntaments i
els respectius col·legis d’advocats, la
qual cosa ha fet possible l’establi-
ment de l’assistència jurídica gratuï-
ta als municipis de Sabac, Zrenjanin,
Prokuplje, Lebane i Vlasotince, on
l’Oficina Nacional actua com a ob-
servadora del Projecte.

Al seu torn, el Parlament Vojvodina,
el 14 d’abril de 2005, va aprovar una
recomanació dirigida a tots els ajun-
taments de la dita província autòno-
ma, en el sentit que establissin
aquest model d’assistència jurídica
gratuïta.

Més endavant, per mitjà d’una carta
amb data 6 de juny, el ministre d’Ad-
ministracions Públiques i Locals,
Zoran Loncar, va enviar una recoma-
nació a tots els ajuntaments de
Sèrbia que proposava aquest siste-
ma d’assistència jurídica gratuïta
perquè considerava que era d’interès
per als ciutadans de Sèrbia.

Àmbit normatiu

Els membres del grup de treball del
Ministeri de Justícia encarregat de
redactar una proposició de llei sobre
l’assistència jurídica gratuïta a Sèr-
bia van participar, juntament amb el
degà del Col·legi d’Advocats de Nis i
un membre  de la Junta Directiva del
Col·legi d’Advocats de Sèrbia, en una
visita d’estudi a Barcelona del 21 al
26 de març de 2006. La visita d’estu-
di els va permetre d’analitzar deta-
lladament l’aplicabilitat a Sèrbia de
les característiques principals del
sistema espanyol. La proposició de

llei que va elaborar el dit grup de tre-
ball és plenament compatible amb
aquest sistema d’assistència jurídica
gratuïta.

Cal destacar que un avenç normatiu
important en aquesta matèria s’ha
fet amb la Constitució sèrbia actual,
l’article 67 de la qual recull de ma-
nera expressa el dret de totes les
persones  a l’assistència jurídica en
les condicions que la llei estipuli.
D’acord amb aquest article, l’assis-
tència l’ha de prestar l’advocacia,
com un servei independent i autò-
nom, i les oficines d’assistència jurí-
dica gratuïta establertes per les cor-
poracions d’autogovern local d’a-
cord amb el que disposa la llei. Així
mateix, l’article 21 de la Constitució
prohibeix qualsevol discriminació i
estableix que tots els ciutadans
tenen dret a la mateixa protecció
legal, amb independència de qualse-
vol circumstància personal, inclo-
ent-hi la situació econòmica.

Amb relació a la regulació legal i la
instauració a tot el territori de l’Estat
d’un sistema com aquest, els resul-
tats assolits amb el Projecte posen

sobre la taula una informació molt
valuosa, ja que es tracta de l’únic
sistema d’assistència jurídica gra-
tuïta que engloba tant el servei d’o-
rientació jurídica com el torn d’ofici,
del qual s’està demostrant sobre el
terreny l’eficàcia i la viabilitat eco-
nòmica a Sèrbia.

Coordinadores del Projecte: 
Arantxa Díaz
Judit Salas

Col·laboradora en el terreny: 
Jasmina Nikolic

Dades de contacte:
Judit Salas 
Cap de Relacions Exteriors 
i de Cooperació 
Síndic de Greuges de Catalunya
Josep Anselm Clavé, 31
08002 Barcelona
Tel.: + 34 933 018 075
Fax: + 34 933 013 187
jsalas@sindic.cat
www.sindic.cat 
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Participants de la visita d’estudi a Barcelona
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