
 

 

 
 

 

MANIFESTO DO DÍA DA ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA E 

QUENDA DE OFICIO 

 
Outro ano máis, a Avogacía Nova conmemora o Día da Asistencia Xurídica Gratuíta e 

Quenda de Oficio neste 12 de xullo. 

 

Outro ano máis, e tal e como vimos facendo ano tras ano dende a Confederación 

Española de la Abogacía Joven, vimos reivindicar que a Avogacía Nova non é unha 

mera espectadora na labor prestacional e social que levan a cabo os nosos compañeiros, 

realizando unha envidiable e intachable defensa da tutela xudicial efectiva dos cidadáns, 

onde as nosas compañeiras e compañeiros prestan o servizo da quenda de oficio as 24 

horas do día, os 365 días do ano. 

 

Seguiremos a reivindicar a dotación e mellora dos medios necesarios para garantir a 

Asistencia Xurídica Gratuíta digna para a Avogacía e para a cidadanía. Seremos activos 

e contundentes nas modificacións lexislativas que afecten ó servizo prestacional, e 

exixiremos ser escoitados ante as mesmas. 

 

Seguiremos avogando pola defensa da Quenda de Oficio e da Asistencia Xurídica 

Gratuíta, exixindo que se siga tratando dun servizo público prestacional, xestionado 

polos Colexios da Avogacía e prestado por Letradas e Letrados independentes. 

 

Non podemos deixar pasar este día sen facer unha especial mención e un recoñecemento 

a todas as avogadas e abogados en xeral, e ós novos en especial, adscritos á Quenda de 

Oficio. Compañeiras e compañeiros que, en aras de garantir os dereitos fundamentais 

dos cidadáns, prestan un servizo de calidade con escasos medios materiais e 

económicos, pero puntual e eficazmente, prestando a labor social inherente á nosa 

profesión de maneira envexable. 

 

Por iso, neste día, debemos de reivindicar e conmemorar, pero tamén recoñecer a 

intachable labor das nosas compañeiras e compañeiros todos os días do ano, todas as 

horas do día. Porque gracias a vós, millóns de persoas puideron, poden e poderán facer 

valer os seus dereitos diante dos Tribunais, con independencia dos medios económicos 

dos que dispoñan. 

 

Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta e Quenda de Oficio de CEAJ 

 

En Madrid, a 12 de Xullo de 2018. 


