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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5951 – 29.8.2011

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/2058/2011, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen els mòduls de compensació
econòmica per les actuacions professionals dels advocats en matèria d’assistència
jurídica gratuïta per a l’any 2011.
El Departament de Justícia, per tal de garantir la prestació del servei d’assistència
jurídica gratuïta en el marc de l’actual situació de contenció de la despesa pública,
i així garantir i fer plenament eficaç el dret constitucional de tots els ciutadans a
la tutela judicial efectiva, estableix els mòduls corresponents a les actuacions professionals dels advocats en matèria d’assistència jurídica gratuïta per a l’any 2011 i
determina l’import de la subvenció per al pagament de les despeses col·legials.
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 el que estableixen la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2011, i el context pressupostari i financer actual que
obliguen a revisar els mòduls de compensació econòmica segons la disponibilitat
pressupostària actual;
Vist l’informe proposta de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de
Justícia;
Vist l’informe del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya de 31 de març
de 2011;
Vist l’informe de la Intervenció delegada del Departament de Justícia de 29 de
juliol de 2011;
Vist l’informe del Departament d’Economia i Coneixement de 29 de juliol de
2011;
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,
RESOLC:
—1 Aprovar els mòduls de compensació econòmica establerts a l’annex d’aquesta
Resolució per a les actuacions professionals dutes a terme a partir de l’1 de juliol
de 2011.
—2 És d’aplicació a aquesta subvenció el contingut de l’Acord signat entre el
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Departament de Justícia per a
l’any 2010 i els seus annexos 2, 3, 4 i 5, amb les modificacions següents:
a) Els lliuraments de les bestretes trimestrals de les subvencions per les actuacions del torn d’ofici d’advocats derivades del reconeixement del dret d’assistència
jurídica gratuïta es faran mitjançant abonaments mensuals amb càrrec a la partida
pressupostària D/482.0011.00/2110, destinada a subvencionar el Consell de Collegis d’Advocats de Catalunya, aprovada per la Llei 25/2009, de 23 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2010, prorrogada per a 2011
en els termes establerts al Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els
criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a 2010 mentre no siguin vigents els de 2011, i, si escau, per la que aprovi la Llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2011. La regularització de la
bestreta es realitzarà d’acord amb el procediment establert, i amb la justificació
prèvia de la despesa.
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b) S’afegeixen a l’annex 2 quatre criteris interpretatius nous, que són:
Intervenció en diligències de menors que acaben en arxiu.
Creació d’un mòdul específic per als supòsits d’interlocutòria d’arxiu en l’àmbit
de menors. Aquest mòdul s’aplicarà d’acord amb els mateixos criteris, requisits i
incompatibilitats que s’estableixen per al mòdul d’intervenció en diligències d’instrucció penal d’adult que acaben en arxiu.
Mòdul 5d: Intervenció en diligències de menors que acaben en arxiu.
Judici ràpid: instrucció i vista
Creació d’un nou mòdul per a les resolucions judicials que determinin la tramitació
del procediment penal abreujat en procediment de judici ràpid.
Mòdul 36b, Judici ràpid: instrucció i vista.
Monitori
El mòdul corresponent al procediment monitori només procedeix per als casos
d’oposició al monitori quan ha d’intervenir un advocat per reconeixement del dret
d’assistència jurídica gratuïta.
En cas que el procediment monitori derivi en algun dels procediments declaratius (ordinari o verbal), la percepció econòmica dels mòduls dels procediments
declaratius esmentats serà incompatible amb la percepció econòmica del mòdul
del procediment monitori.
Judici declaratiu ordinari
Aquest procediment es desdobla en dos mòduls diferenciats de compensació
econòmica en funció de les fases següents:
Mòdul 26a, fase fins a la contestació de la demanda.
Mòdul 26b, fase de la vista fins a la resolució de final de procediment.
—3 Establir l’import de la subvenció que el Departament de Justícia atorgarà
per atendre les despeses de gestió col·legial de l’assistència jurídica gratuïta per a
l’any 2011 en 2.201.026,98 euros, que el Consell de Col·legis distribuirà entre els
diferents col·legis d’advocats.
—4 Que es publiqui aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i que es notifiqui al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya.
Informació sobre els recursos a interposar
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el
termini d’un mes; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Ambdós terminis es computaran des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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 des de l’endemà d’aquell en què es produeixi l’acte presumpte desestimatori del recurs davant
l’òrgan abans esmentat.
Barcelona, 29 de juliol de 2011
M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL
Consellera de Justícia
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ANNEX
Mòduls advocats 2011
Assumpte
Mòdul
Àmbit penal
01
Fase instrucció procediment penal general, jurat i sumari
229,52
02
Vista procediment penal general i sumari
209,39
03
Vista judici amb jurat
592,94
04a Fase instrucció procediment penal abreujat
229,52
04b Vista procediment penal abreujat
209,39
04d Intervenció en diligències d’instrucció que acaben en arxiu
86,87
07
Apel·lacions de sentències penals
147,98
07a Recurs de reforma contra interlocutòria de presó o d’internament
quan no generi recurs d’apel·lació
143,95
7b
Compareixença article 544 ter, Lecrim
57,91
05a Menors, fins a obertura d’audiència
163,08
05b Menors, dictada sentència o resolució de final de procediment
124,83
05c Menors, peça de responsabilitat civil
130,87
05d Intervenció en diligències de menors que acaben en arxiu
61,97
06
Expedient de vigilància penitenciària
147,98
08
Judici de faltes
141,94
36a Instrucció que finalitza en judici de faltes
369,46
36b Judici ràpid: instrucció i vista
362,41
25a Fase instrucció jurisdicció militar
91,69
25b Vista procediment penal militar
91,69
04c Procediment penal d’especial complexitat o dificultat
519,45
Àmbit violència sobre la dona
40a Assistència víctima
73,48
40b Servei de guàrdia < 4 víctimes (diària, setmanal o quinzenal)
d’atenció a víctima de violència sobre la dona amb actuació dins el servei
178,91
40c Servei de guàrdia > 3 víctimes (diari, setmanal o quinzena)
337,82
Àmbit civil
26
Judici declaratiu ordinari (fins a 30 de juny)
435,53
26a Judici declaratiu ordinari: demanda
248,25
26b Judici declaratiu ordinari: vista
165,50
27
Judici declaratiu verbal
349,32
37a Judici canviari: demanda
193,04
37b Judici canviari: intervenció en l’oposició o execució
154,27
29c Resta processos especials
347,31
29
Mesures cautelars/preliminars
169,12
34
Procediment monitori
65,43
35
Execució de monitori
217,44
28
Execució forçosa de títols exclosa la resolució judicial
413,75
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Assumpte
Àmbit matrimonial i família
29a Procés matrimonial o parella de fet
29b Mesures provisionals prèvies o instades amb la demanda
29d Apel·lació civil
Àmbit contenciós
16a Procediment administratiu en matèria d’estrangeria
16b Procediment abreujat i d’estrangeria. Formalització de demanda
o contestació
16c Procediment abreujat/recurs contenciós en matèria d’estrangeria.
Fase judici fins sentència o resolució final procediment
16d Recurs ordinari contenciós administratiu. Formalització
de demanda o contestació
16e Recurs ordinari contenciós administratiu. Fase judici
fins sentència o resolució final procediment
16f Apel·lació contenciosa administrativa
Àmbit social
17
Procediments laborals
18
Recurs de suplicació/Impugnació recurs de suplicació
Recurs de cassació
19
Recurs de cassació/Impugnació davant TSJC
20
Recurs de cassació anunciat i no formalitzat
Normes generals
09a Desplaçament (0-50 km)
09b Desplaçament (51-100 km)
09c Desplaçament (101-150 km)
09d Desplaçament (151-350 km)
33
Execució resolucions judicials més de 2 anys/nova designació
22
Transaccions extrajudicials
23
Informe d’insostenibilitat de la pretensió
24
Gestions prèvies
Assistències
30
Assistència al detingut/imputat
30b Assistència al detingut/imputat òrgan judicial posterior
al dia de guàrdia
30c Assistència al detingut/imputat complement de torn
30cb Assistència al detingut/imputat òrgan judicial posterior
al dia de guàrdia complement de torn
31
Servei guàrdia assistència
31a Servei guàrdia doble servei guàrdia simple (mòdul 31)
32
Servei guàrdia assistència + 5
32a Límit assistència article 24.2.b) Decret 252/1996
32ca Límit assistència article 24.2.b) Decret 252/1996,
complement de torn
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Mòdul
413,75
169,14
182,21
65,43
108,72
98,66
143,95
181,20
182,21
245,63
138,92
361,40
71,47
46,33
68,45
91,61
115,77
217,44
75%
64,43
58,39
73,48
73,48
73,48
73,48
168,12
168,12
336,24
336,24
336,24

(11.217.004)

Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

