
DISPOSICIONS

MINISTERIS DEL GOVERN DE L'ESTAT

MINISTERI DE JUSTÍCIA

ORDRE JUS/267/2017, de 26 de desembre, per la qual s'estableixen els mòduls d'indemnització econòmica
per les actuacions professionals dels Advocats a Catalunya en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a
l'any 2018 (Ordre de 26 de desembre, publicada al BOE núm. 316, de 29 de desembre).

El Departament de Justícia, per tal de garantir la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta i, en
conseqüència, la plena eficàcia del dret constitucional de la ciutadania a la tutela judicial efectiva, estableix els
mòduls d'indemnització econòmica de les actuacions professionals dutes a terme per l'advocacia en el marc de
prestació de l'assistència jurídica gratuïta i el mòdul de compensació per a la determinació de la subvenció
destinada a atendre les despeses col·legials derivades de la gestió dels serveis d'assistència jurídica gratuïta.

L'article 26 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, de
regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a
les actuacions professionals dels advocats i procuradors, estableix que, d'acord amb l'import global de les
dotacions pressupostàries i tenint en compte la tipologia de procediments en els quals intervenen els
professionals designats d'ofici, el Departament de Justícia establirà, amb un informe previ del Consell de
Col·legis d'Advocats de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, els mòduls de compensació amb càrrec a fons públics per a la prestació dels serveis
d'assistència lletrada al detingut i defensa gratuïtes.

En data 23 de desembre de 2016, el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de
Catalunya van subscriure l'Acord de col·laboració per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de
prestació d'assistència jurídica gratuïta durant l'any 2017, que, entre d'altres aspectes, estableix els mòduls de
compensació de les actuacions professionals, els criteris interpretatius per a la seva aplicació, el mòdul de
compensació de les despeses de gestió col·legial i els torns de prestació de l'assistència lletrada dels serveis
d'assistència jurídica gratuïta.

La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix la dotació
pressupostària destinada al finançament dels serveis d'assistència jurídica gratuïta durant el referit exercici i la
Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció
General, estableix els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

La present Ordre es dicta amb la finalitat d'adequar la despesa d'assistència jurídica gratuïta a la disponibilitat
pressupostària aprovada per a l'exercici 2018, que obliga a mantenir els imports dels mòduls d'indemnització
de les actuacions professionals i el mòdul de compensació de les despeses de gestió col·legial dels serveis
d'assistència jurídica gratuïta aprovats per a l'any 2017 en el referit Acord de col·laboració per a l'establiment
del marc d'actuació en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta. Així mateix, s'incorporen a la
present Ordre les modificacions contingudes en la Llei 2/2017, de 21 de juny, de modificació de la Llei 1/1996,
de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Vistos els articles 26, 28 i 30 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència
jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de
la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.

Vist l'informe del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya de 4 de desembre de 2017.

Vist l'informe del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de 14 de desembre de 2017.

Vist l'informe de l'Assessoria jurídica del Departament de Justícia de 20 de desembre de 2017.

Vist l'informe de la Intervenció Delegada del Departament de Justícia de 22 de desembre de 2017.

Vist el que disposa l'article 16 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern.

En atenció al que s'ha exposat, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial Decret 944/2017, de 27
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d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al
Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l'Acord del Ple del Senat, de 27
d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la
Constitució,

 

DISPOSO:

 

Primer: Mantenir per a l'any 2018 la vigència dels mòduls d'indemnització de les actuacions professionals de
l'any 2017, que es reprodueixen a l'annex d'aquesta Ordre, el mòdul de compensació de les despeses de gestió
col·legial de 13 euros per expedient d'assistència jurídica gratuïta tramitat, i el sistema de prestació dels
serveis d'assistència jurídica gratuïta establerts en l'Acord de col·laboració signat entre el Departament de
Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en
matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta durant l'any 2017.

 

Segon: Atès que de l'aplicació d'aquesta Ordre han de derivar obligacions de caràcter econòmic, la seva
efectivitat resta condicionada a l'existència de la corresponent dotació pressupostària adequada i suficient.

 

Tercer: Publicar aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat, i
notificar-la al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el Ministre de Justícia en el termini d'un mes; o recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ambdós terminis es computaran des de l'endemà de la publicació de la present Ordre al Butlletí Oficial de
l'Estat.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que es notifiqui la seva resolució, es
podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, a
comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan
abans esmentat.

 

Madrid, 26 de desembre de 2017

 

Rafael Catalá Polo

Ministre de Justícia

 

 

Annex

Mòduls advocats 2018

 

Mòdul Assumpte Import en
euros

01 Fase instrucció procediment penal general, jurat i sumari 229,49

02 Vista procediment penal general i sumari 209,37
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03 Vista judici amb jurat 592,87

04a Fase instrucció procediment penal abreujat 206,54

04b Vista procediment penal abreujat 188,43

04d Intervenció en diligències d'instrucció que acaben en arxiu 86,85

07 Apel·lacions de sentències penals 147,96

07a Recurs de reforma contra interlocutòria de presó o d'internament quan no generi recurs
d'apel·lació

143,93

07b Compareixença art. 544 ter, Lecrim 57,90

05a Menors, fins a obertura d'audiència 163,06

05b Menors, dictada sentència o resolució de fi de procediment 124,82

05c Menors, peça de responsabilitat civil 130,84

05d Intervenció en diligències de menors que acaben en arxiu 61,97

06 Expedient de vigilància penitenciària 147,96

08 Judici de faltes / Judici delictes lleus 141,92

36b Judici ràpid: instrucció i vista 362,37

04c Proc. penal d'especial complexitat o dificultat 519,39

 Àmbit civil

26a Judici declaratiu ordinari: demanda 248,22

26b Judici declaratiu ordinari: vista 165,48

27 Judici declaratiu verbal 349,27

29c Resta processos especials 347,26

34 Procediment monitori 65,43

34-
26a

Judici declaratiu ordinari posterior monitori 182,81

34-27 Judici declaratiu verbal posterior monitori 283,85

35 Execució de monitori 217,41

28 Execució forçosa de títols exclosa la resolució judicial 413,70

 Àmbit matrimonial i família

29a Procés matrimonial o parella de fet –contenciós- 413,70

29ab Procés matrimonial o parella de fet –mutu acord- 372,34

29d Apel·lació civil 182,18
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 Àmbit contenciós  

16a Procediment administratiu en matèria d'estrangeria 65,43

16b Procediment abreujat i d'estrangeria. Formalització de demanda o contestació 108,71

16c Procediment abreujat/recurs contenciós en matèria d'estrangeria. Fase judici fins sentència o
resolució fi procediment

98,65

16d Recurs ordinari contenciós administratiu. Formalització de demanda o contestació 143,93

16e Recurs ordinari contenciós administratiu. Fase judici fins sentència o resolució fi procediment 181,18

16f Apel·lació contenciosa administrativa 182,18

 Àmbit social

17 Procediments laborals 221,04

18 Recurs de suplicació/Impugnació Recurs de suplicació 138,89

 Recurs de cassació

19 Recurs de cassació/Impugnació davant TSJC/Recurs de revisió de sentència ferma davant TSJC 361,35

20 Recurs de cassació anunciat i no formalitzat 71,47

 Normes generals

09a Desplaçament (0-50 km) 46,31

09b Desplaçament (51-100 km) 68,44

09c Desplaçament (101-150 km) 91,60

09d Desplaçament (151-350 km) 115,76

29 Mesures cautelars/preliminars/provisionals 169,10

33 Execució resolucions judicials més de 2 anys/nova designació 217,41

22 Transaccions extrajudicials 75%

23 Informe d'insostenibilitat de la pretensió 64,43

24 Gestions prèvies 58,38

 Assistències

30 Assistència al detingut/imputat 73,48

30b Assistència al detingut/imputat òrgan judicial posterior al dia de guàrdia 73,48

30c Assistència al detingut/imputat complement de torn 73,48

30cb Assistència al detingut/imputat òrgan judicial posterior al dia de guàrdia complement de torn 73,48

31 Servei guàrdia assistència 168,11

31a Servei guàrdia dobla servei guàrdia simple (mòdul 31) 168,11
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32 Servei guàrdia assistència + 5 336,22

32a Límit assistència art. 24.2.b Decret 252/1996 336,22

32ca Límit assistència art. 24.2.b Decret 252/1996 complement de torn 336,22

 Àmbit violència sobre la dona

40a Assistència víctima 73,48

40b Servei de guàrdia < 4 víctimes (diària, setmanal o quinzenal) d'atenció a víctima violència sobre
la dona amb actuació dins del servei

168,89

40c Servei de guàrdia > 3 víctimes (diària, setmanal o quinzena) 337,78

40d Servei de guàrdia sense que es requereixi assistència 61,96

 

(17.361.126)
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