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Annex 1

3

Codi Assumpte Mòdul

Àmbit penal

01 243,53

02 Vista de procediment penal general i sumari 222,18

03 Vista de judici amb jurat 629,14

04a 219,18

04b Vista de procediment penal abreujat 199,96

04d 92,16

07 Apel·lacions de sentències penals 157,01

07a Recurs de reforma contra interlocutòria de presó o d'internament quan no 

generi recurs d'apel·lació

152,74

07b 61,44

05a 173,04

05b Menors, dictada sentència o resolució de fi de procediment 132,46

05c Menors, peça de responsabilitat civil 138,85

05d Intervenció en diligències de menors que acaben en arxivament 65,76

06 Expedient de vigilància penitenciària 157,01

08 Judici de faltes / Judici per delictes lleus 150,60

36b Judici ràpid: instrucció i vista 384,54

04c Proc. penal d'especial complexitat o dificultat 551,17

Àmbit civil

26a Judici declaratiu ordinari: demanda 263,41

26b Judici declaratiu ordinari: vista 175,60

27 Judici declaratiu verbal 370,64

29c Resta de processos especials 368,51

34 Procediment monitori 69,43

34-26a Judici declaratiu ordinari posterior a monitori 193,99

34-27 Judici declaratiu verbal posterior a monitori 301,22

35 Execució de monitori 230,71

28 Execució forçosa de títols excloent-hi la resolució judicial 439,01

Àmbit matrimonial i de família

29a Procés matrimonial o de parella de fet contenciós 439,01

29ab Procés matrimonial o de parella de fet de mutu acord 395,12
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29d Apel·lació civil 193,33

29e Mediació 100,00

Àmbit contenciós

16a 69,43

16b 115,36

16c Procediment abreujat / recurs contenciós en matèria 

judici fins a sentència o resolució que posa fi al procediment

104,69

16d Recurs ordinari contenciós administratiu. Formalització 

de demanda o contestació

152,74

16e Recurs ordinari contenciós administratiu. Fase de judici fins a sentència o 

resolució que posa fi al procediment

192,27

16f Apel·lació contenciosa administrativa 193,33

Àmbit social

17 Procediments laborals 234,56

18 Recurs de suplicació/impugnació 147,39

Recurs de cassació

19 Recurs de cassació / Impugnació davant el TSJC / Recurs de revisió de 

sentència ferma davant del TSJC

383,46

20 Recurs de cassació anunciat i no formalitzat 75,84

Normes generals

09a Desplaçament (0-50 km)            49,14

09b Desplaçament (51-100 km)                       72,63

09c Desplaçament (101-150 km)                         97,20

09d Desplaçament (151-350 km)                         122,84

29 Mesures cautelars/preliminars/provisionals 179,45

33 Execució de resolucions judicials de més de 2 anys nova designació 230,71

22 Transaccions extrajudicials 75%

23 68,37

24 Gestions prèvies 61,95

Assistències

30 Assistència al detingut / imputat 77,98

30b Assistència al detingut / imputat a òrgan judicial posterior al dia de guàrdia 77,98

30c Assistència al detingut / imputat complement de torn 77,98

30cb Assistència al detingut / imputat a òrgan judicial posterior al dia de guàrdia      

-complement de torn

77,98

31 Servei de guàrdia assistència 178,40

32 Servei de guàrdia assistència + 5  356,80

32a art. 24.2.b del Decret 252/1996 356,80
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32ca b del Decret 252/1996 complement de torn 356,80

Àmbit de violència sobre la dona

40a Assistència a la víctima 77,98

40b

víctima de violència sobre la dona amb actuació dins del servei 

179,22

40c Servei de guàrdia > 3 víctimes (diària, setmanal o quinzena) 358,44

40d Servei de guàrdia sense que es requereixi assistència 65,75



20/36

Annex 2

Criteris interpretatius

3

amb els criteris interpretatius següents:

Àmbit penal

1. mòdul 04a)

finalitza 

en un judici de faltes quan es realitza en dia diferent.

2. Judici ràpid: instrucció i vista (mòdul 36b)

(mòdul 07a)

Aquest mòdul només es merita una vegada, per un recurs contra una interlocutòria de presó 

4. Expedient de vigilància penitenciària (mòdul 06)

Aquest mòdul es merita per justificar els recursos judicials presentats en aquest àmbit davant 

del jutjat de vigilància penitenciària corresponent, quan la designació sigui obligatòria 

amb la normativa o requerida judicialment. Els recursos judicials susceptibles de ser 

indemnitzats són els següents:

Recurs de queixa

Recurs de reforma
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no arriba més 

d

/ 544 bis de la LECr són la mateixa, només es merita el 

mòdul 04d.

del procediment en el termin

seu defensat.

enció en:  

- Declaració de persona diferent a la defensada (testimonis, coimputat, etc.).

-

-

mateixa o bé anterior 

la data 

de notificació també sigui posterior.

- El recurs de reforma contra sobreseïment provisional demanant sobreseïment lliure.

- L nhibició.  

6. Intervenció en diligències de menors que acaben en arxivament (05d)

t 

7. Judici per delictes lleus (08)
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intervenció juntament amb la documentació que 

qualsevol motiu, no hi ha intervenció 

en el judici, no es merita el mòdul.

544 ter / 544 bis, LECr) (07b)

ja 

sigui el 544 ter o el 544 bis, per procediment.  

9. Jurisdicció militar

Les actuacions dutes a terme en els procediments corresponents a la jurisdicció penal militar 

Àmbit de menors

10.  Desplaçaments a jutjats de menors 

Per desplaçaments a jutjats de menors es té dret a rebre fins a un màxim de tres vegades 

jutjats.

Àmbit civil, matrimonial i familiar

11.  Resta de processos especials (29c)

Es compensen amb aquest mòdul tots els procediments previstos al llibre IV de la Llei 1/2000, 

que tenen 

assignat un mòdul específic. 

12. Monitori (34)

En els supòsits en què se segueix un procediment declaratiu (verbal o ordinari) que 

en un procediment monitori ja compensat,

mòduls 34-26a (judici ordinari) o 34-27 (judici verbal).
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13. Execució de monitori (35)

quan no hi ha hagut oposició.

14. Execució forçosa de títols excloent-hi la resolució judicial (28)

la sentència del procediment principal.

15. Judici declaratiu ordinari

Aquest procediment es desdobla en dos mòduls diferenciats de compensació econòmica, en 

funció de les fases següents:

Mòdul 26a-demanda: fase fins a la contestació de la demanda.

Mòdul 26b-vista: fase de la vista fins a la resolució final del procediment.

16.  Judici canviari 

- Resta 

de processos especials.

Àmbit contenciós 

17.  Recursos contenciosos administratius

No es poden aplicar els mòduls de recursos contenciosos als recursos en via administrativa 

18

Aquest mòdul només es pot aplicar per a la totalitat de recursos en via administrativa contra 

ner, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, 

en els expedients de reagrupament familiar dels menors entre 16 i 18 anys q

reagrupament.
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actuacions realitzades en defensa de la mateixa persona.

Assistències 

19. Assistència al detingut/imputat/menor o estranger

el període de la guàrdia. Si el nombre de persones assistides durant el període és > 5, es 

merita el doble del mòdul de guàrdia.

En el cas que sigui impossible que els advocats designats de guàrdia puguin assumir 

general o de detinguts pel mateix delicte dels quals no es puguin fer càrrec els advocats 

el col·legi ha de notificar aquesta situació al Departament. 

Aquestes assistències es justifiquen amb els mòduls corresponents a les assistències 

1 d conveni.

torn estrictament als supòsits establerts en aquest criteri interpretatiu. Pel que fa a això, el 

vocat, 

b) La segona assistència només genera mòdul quan es tracta de la primera assistència davant 

de dia. No és procedent el pagament 

els casos

jutjat, ni tampoc en els casos de terceres o quartes assistències. Cal indicar correctament en 

.

c) Les assistències realitzades amb posterioritat a la primera compareixença davant 

habeas corpus. En aquests 

habeas corpus computa 
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assistència individual (assistència al detingut

/ imputat òrgan judicial posterior al dia de la guàrdia) sempre que aquesta es faci després 

realitzades habeas corpus.

d) Les assistències a comissaria efectuades pels advocats de guàrdia, incloent-hi les que es 

fan en un moment posterior a la guàrdia, es computen dins de la guàrdia, de manera que, 

quan es superin les 5 assistències, es passa a percebre la guàrdia doble. 

ial 

posterior al dia de la guàrdia (article 24.2.c del Decret 252/1996) dels supòsits 

individual en els casos de dispensa de guàrdia de torn de guàrdia (article 24.2.b del Decret 

252/1996).

20. Assistència per internaments civils involuntaris

L involuntaris en centres 

psiquiàtrics instats pel ministeri fiscal es compensen amb el mòdul 30 Assistència al detingut 

al competent.

Generals

21. Desplaçaments a jutjats per a celebració de vistes

En totes les jurisdiccions, a excepció de la de menors, només es poden compensar amb 

aquest mòdul els desplaçaments per a assistències a vistes, jutjats, audiències de jutjats, 

audiències provincials o TSJC si es troben en un partit judicial diferent d

principal. També quan la diligència es practiqui en un partit judicial diferent del partit de 

sigui preceptiva.

22. Mesures cautelars/preliminars/provisionals (mòdul 29)

- de família), jurisdicció 

penal, 

atès que aquest ordre jurisdiccional disposa ja de mòduls específics de compensació 
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23. Execucions de resolucions judicials més de dos anys / nova designació (mòdul 33)

Les actuacions dutes a terme en fase d'execució de resolucions judicials només generen el 

dret a una compensació específica d'acord amb el mòdul corresponent si han transcorregut 

més de dos anys des de la sentència o resolució judicial que posa fi al procediment, o quan 

s'ha produït la designació d'un nou advocat. 

resolució judicial merita el mòdul 33 Execució de resolucions judicials de més de dos anys             

nova designació

dins dels dos anys posteriors a la sentència, no es merita aquest mòdul. Per tant, aquesta 

per a totes les actuacions que es duguin a 

terme en el marc de la fase d'execució, llevat que entre una actuació i la següent transcorri, 

novament, un període de més de dos anys; en aquest cas, la nova actuació genera el dret a 

la percepció d'una nova retribució d'acord amb el mòdul en qüestió.

se li computarà el termini de dos anys a partir de la 

es derivin de la mateixa resolució judicial durant els dos anys següents.

24 sió (mòdul 23)

assumptes, com ara la manca de competència territorial del col·legi , la 

rtany el lletrat designat o 

sigui demandat.

25. Termini de justificació

l·legi 
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i presentades per a la seva validació al 

immediatament anterior a la realitza

26. Gestions prèvies (mòdul 24)

La presentació i tramitació de reclamacions prèvies a la via laboral es pot compensar com a 

gestió prèvia, excepte en el supòsit que arribi a CEMAC i/o a procediment, supòsits en què 

el mòdul corresponent.  

27. Consultes

una consulta al CI

aplicar. Així mateix, quan el Departament observi, en revisar la justificació de les despeses 

diferents col·legis estan aplicant als mateixos supòsits mòduls diferents o bé mòduls que el 

Departament considera que no són correctes, ho ha de plantejar davant la comissió mixta per 

28. Mediació (mòdul 29e)

Es pot compensar amb aquest mòdul -6 del Codi civil de Catalunya, 

quan el lletrat o lletrada prengui part en un procés de mediació i/o en la seva sessió informativa 

introduïda per la Llei 9/2020, de 31 de juliol. Aquest mòdul es compensarà només ibi 

a un acord entre les parts. El mòdul de mediació serà compatible amb el mòdul de mutu acord 

(mòdul 29ab: procés matrimonial o de parella de fet de mutu acord).

Cal justificar la participació del lletrat o lletrada en el procés de mediació mitjançant qualsevol 

document que, expedit pel mediador de les parts en el procés, acrediti la participació del lletrat 

o lletrada en el procés de mediació, en acompanyament del seu defensat, i que acrediti que 


