
 

 

Este ano, con maior motivo se cabe, defendemos a Xustiza Gratuíta e a Quenda de Oficio como 

alicerces fundamentais para garantir o Dereito á Tutela Xudicial efectiva e o acceso á Xustiza a 

tódolos cidadáns.  

Os avogados e avogadas adscritos á Quenda de Oficio prestamos un servizo público as 24 

horas de cada un dos 365 días do ano, cunha especial implicación e vocación mesmo neste ano 

da terrible pandemia. Durante tódolos días do Estado de Alarma non deixaron de arriscar a súa 

propia saúde e integridade, posto que non houbo nin un só cidadán ou cidadá que non tivese 

asistencia letrada cando esta foi solicitada, aínda cando en moitas ocasións os profesionais 

pertencentes á Quenda de Oficio non dispuxeron das medidas de seguridade nin de protección 

necesarias. 

Por iso, este ano sumamos unha reivindicación máis, que se garanta en todo momento a posta 

a disposición da dotación necesaria e equipos de protección para os letrados e as letradas 

como operadores xurídicos fundamentais do noso Estado de Dereito, co obxecto de que 

poidan exercer a súa profesión con garantías e, deste xeito, salvagardar os intereses dos 

cidadáns con menos recursos. 

Ademais do anterior, seguimos insistindo en que tamén debe dotarse de medios aos Colexios 

da Avogacía como xestores dos expedientes de Xustiza Gratuíta. Entendemos que é de vital 

importancia que o usuario teña coñecemento completo das condicións de acceso e contido do 

beneficio da Xustiza Gratuíta. 

Así mesmo, reiteramos a urxente necesidade de que se asegure o pago das indemnizacións por 

todas e cada unha das actuacións que os avogados e avogadas da Quenda realicen baixo a 

Asistencia Xurídica Gratuíta ao ser designados de oficio. 

Esiximos, unha vez máis, que os pagos dos servizos prestados polos Letrados e Letradas da 

Quenda de Oficio realícense con periodicidade mensual.  

É un servizo público de todos e para todos, por iso, tanto o Ministerio de Xustiza coma as 

Comunidades Autónomas deben atendelo como ao resto de servizos públicos xa que non hai 

que esquecer que a Asistencia Xurídica Gratuíta e a Quenda de Oficio garanten Dereitos 

Constitucionais dos cidadáns. 

 

 Chega ben de desatender á Quenda de Oficio e aos operadores xurídicos que o fan 

efectivo. É A QUENDA DE TODOS. 

 


