CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DELS MÒDULS DE
COMPENSACIÓ ECONÒMICA D’ACTUACIONS DE
TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT

ÀMBIT PENAL
Mod. 1) FASE D’INSTRUCCIÓ. Jurat i Sumari
Es justifica amb:
.- Resolució d’obertura de judici oral, escrit de defensa o escrit d’acusació particular en el seu cas.
.- Interlocutòria d’arxiu, amb actuacions processals diferents de la declaració del client i de totes
aquelles actuacions que ja tenen mòdul propi de pagament, posteriors al dia de la guàrdia i
anteriors a la data de resolució d’arxiu i sempre que hagin transcorregut més de 2 mesos entre la data de
la primera assistència.
.- També quan es dicta Resolució de transformació del procediment en judici de faltes o quan es dicta
resolució d’inhibició a un altre jutjat en el qual l’advocat no pugui actuar, sempre i quan s’hagin portat a
terme actuacions processals diferents de la declaració del client i de totes aquelles actuacions que ja
tenen mòdul propi de pagament, posteriors al dia de la guàrdia i anteriors a la data de resolució i
hagin transcorregut més de 2 mesos entre la data de la guàrdia.
Mod. 2) i Mod. 3) VISTA PROCEDIMENT. Jurat, general i/o sumari
Es justifica amb:
.- Interlocutòria d’assenyalament de la vista oral, còpia de l’acta de la vista o sentència.
Mod. 4a) INSTRUCCIÓ PENAL ABREUJAT
Es justifica amb:
.- Interlocutòria d’obertura de judici oral, escrit de defensa o escrit d’acusació particular en el seu cas.
.- Interlocutòria d’arxiu amb actuacions processals diferents de la declaració del client i de totes
aquelles actuacions que ja tenen mòdul propi de pagament, posteriors al dia de la guàrdia i
anteriors a la data de resolució d’arxiu i sempre que hagin transcorregut més de 2 mesos entre la data de
la primera assistència.

14/01/2014 – Pàg. 1

.- També quan es dicta Resolució de transformació del procediment en judici de faltes o quan es dicta
resolució d’inhibició a un altre jutjat en el qual l’advocat no pugui actuar, sempre i quan s’hagin portat a
terme actuacions processals diferents de la declaració del client i de totes aquelles actuacions que ja
tenen mòdul propi de pagament, posteriors al dia de la guàrdia i anteriors a la data de resolució i
hagin transcorregut més de 2 mesos entre la data de la guàrdia.

Mod. 4b) VISTA PROCEDIMENT PENAL ABREUJAT
Es justifica amb:
.- Interlocutòria d’assenyalament de la vista oral, còpia de l’acta de la vista o sentència.

Mod. 4d) INTERVENCIÓ EN DILIGÈNCIES D’INSTRUCCIÓ QUE ACABEN EN ARXIU
S’abonarà quan s’hagi portat a terme qualsevol actuació processal diferent de la declaració del client i de
totes aquelles actuacions que ja tenen mòdul propi de pagament, anterior a la data de resolució sempre
i quan entre la primera actuació i la interlocutòria d’arxiu hagin passat menys de 2 mesos.
Com a primera actuació s’entén la p r i m e r a a s s i s t è n c i a i la data de la primera declaració
judicial si es tracta d’una designa.

Es justifica amb:
.- Interlocutòria d’arxiu, més les diligències d’instrucció que acreditin l’actuació feta pel lletrat.

Mod. 7) APEL·LACIONS DE SENTÈNCIES PENALS
Només s’abona el mòdul quan s’interposa Recurs d’apel·lació contra sentència.
Els recursos d’apel·lació que s’interposin co ntra i nterlocutòries o contra resolucions
dictades en fase d’instrucció o e n fase d’execució pe nal, queden coberts pel
correspone nt mòdul d’instrucció, vista o execució.

Es justifica amb:
.- Decret de l’Audiència Provincial sobre admissió a tràmit del recurs d’apel·lació i on consti el rotlle i la
secció.
.- Sentència o Interlocutòria de l’Audiència Provincial que resol el recurs d’apel·lació.
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Mod. 7a) RECURS REFORMA CONTRA INTERLOCUTÒRIA DE PRESÓ, CONTRA INTERNAMENT DE
MENORS O CONTRA INTERNAMENT D’ESTRANGERS.
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit del recurs de reforma.
.- Interlocutòria que resol el recurs de reforma.
S’abonarà només el recurs de reforma o el de apel·lació, però mai els dos recursos, i només
s’abonarà un sol recurs durant la instrucció de la causa.

Mod. 7b) COMPAREIXENÇA DE L’ART. 544 TER
Només s’abona la intervenció lletrada en la compareixença de l’article 544 ter.
Es justifica amb:
.- Acta compareixença 544 ter.
Compatibilitat 7b) i 4d):
.- Només es pagaran els dos mòduls quan aquestes actuacions es portin a terme en dies diferents, és a
dir, actuacions d’instrucció dies abans o després de la compareixença de l’art. 544 ter, i si s’arxiva el
procediment abans dels dos mesos. En aquest cas, s’haurà d’acreditar quin tipus d’actuació
d’instrucció s’ha fet (declaració, recurs, etc.).
.- Si es decreta l’arxiu el mateix dia de la compareixença de l’art. 544 ter, només es podrà justificar el
mòdul 4d).
Mod. 5a) MENORS/FASE PRÈVIA (FINS A OBERTURA D’AUDIÈNCIA).
Es justifica amb:
.- Resolució d’obertura del tràmit d’audiència o escrit d’al·legacions.
.- Interlocutòria o D e c re t d’arxiu, amb actuacions processals diferents de la declaració del client i de
totes aquelles actuacions que ja tenen mòdul propi de pagament, posteriors al dia de la guàrdia i
anteriors a la data de resolució d’arxiu, sempre que hagin transcorregut més de 2 mesos des de la
primera assistència –o bé des de la data de la primera declaració judicial si és una designa-.
Mod. 5b) MENORS, DICTADA SENTÈNCIA O RESOLUCIÓ DE FINAL DEL PROCEDIMENT
Es justifica amb:
.- Acta d’Audiència del Jutjat de Menors o sentència.
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Mod. 5c) MENORS/PEÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Només s’abonarà quan hi hagi peça de responsabilitat civil i aquesta es tramiti amb número d’expedient
diferent a l’expedient de menors.
No s’abona si la responsabilitat civil es resol dins del procediment principal.
Es justifica amb:
.- A cta d’Audiència del Jutjat de Menors, I n t e r l o c u t ò r i a d ’a d m i s s i ó d e l a c o n t e s t a c i ó a la
demanda de responsabilitat civil o sentència de la peça separada.

Mod. 5d) MENORS/ INTERVENCIÓ EN DILIGÈNCIES DE MENORS QUE ACABEN EN ARXIU
S’abonarà quan s’hagi portat a terme qualsevol actuació processal diferent de la declaració del client i de
totes aquelles actuacions que ja tenen mòdul propi de pagament, anterior a la data de resolució sempre
i quan entre la primera actuació i la interlocutòria d’arxiu hagin passat menys de 2 mesos.
Com a primera actuació s’entén la p r i m e r a a s s i s t è n c i a i la data de la primera declaració
judicial si és una designa.
Es justifica amb:
.- Decret del Fiscal de Menors que acorda l’arxiu, més les diligències d’instrucció que acreditin l’actuació
feta pel lletrat.

Mod. 6) EXPEDIENT DE VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA
Es justifica amb:
.- interlocutòria d’admissió a tràmit amb el número de rotlle o la sentència.
Mod. 8) JUDICI DE FALTES
L’assistència del lletrat al judici de faltes no és preceptiva i, per tant, no s’abonarà si no hi ha resolució
judicial que reclami la intervenció de l’advocat, entenent com a tal una Interlocutòria motivada del Jutjat
o la citació judicial expressa al lletrat.
Es justifica amb:
.- Acta de la vista o Sentència on consti expressament la intervenció del lletrat i la citació expressa al
lletrat o resolució judicial motivada reclamant la seva intervenció en el judici de faltes.
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Mod. 36 a) INSTRUCCIÓ QUE FINALITZA EN JUDICI DE FALTES
El mòdul només escau si el Jutjat demana expressament la intervenció del lletrat i sempre que es realitzi
el judici de faltes en un dia diferent al de la compareixença de l’article 798 de la LECrim.
Si el jutjat reclama la intervenció del lletrat però el judici es fa el mateix dia que la compareixença de
l’article 798 de la LECrim, només s’abonarà el mòdul de judici de faltes (8).
Mod. 36b) JUDICI RÀPID: INSTRUCCIÓ I VISTA
El mòdul només s’abona q u a n es f a la compareixença de l’art. 798 L.E.Crim. i finalitza amb la
conformitat del client.
Quan de la celebració de la compareixença de l’art. 798, no hi ha conformitat i la vista del judici es
celebri al Jutjat penal, es podrà justificar la instrucció 4a), aportant l’acta de la compareixença del 798, i
la vista es justificarà posteriorment amb l’Acta de la vista o la Sentència del Jutjat Penal.
4c) PROCEDIMENT PENAL D’ESPECIAL COMPLEXITAT
Com a criteri objectiu es demanarà que la vista del judici oral en el procediment en el que es demana
l’abonament del mòdul d’especial complexitat tingui una duració de:
.- més de TRES sessions de judici.
.- més de TRES volums de procediment (cal presentar fotocòpies de les caràtules)
Cal acreditar la durada exacta de les sessions del judici oral amb certificació del secretari judicial.
El cobrament d’aquest mòdul queda supeditat a l’estudi per part de la Comissió del Torn d’Ofici d’aquest
Col·legi.

ÀMBIT SOCIAL
Mod. 17) ACORD EXTRAJUDICIAL (75% DEL PROCEDIMENT PRINCIPAL)
Aquest mòdul només s’abona única i exclusivament quan les parts arriben a un acord fora de la via
judicial.
Es justifica amb:
.-Acta de la papereta de conciliació del CMAC on consti l’avinença
.-Document de l’acord privat signat per totes dues parts i on consti la intervenció lletrada.
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Mod. 17) PROCEDIMENTS LABORALS JUDICIALS:
Es justifica amb:
.- Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda o d’admissió de la contestació a la demanda, a c t a
d e l a v i s t a o r a l o sentència.
Mod. 18) RECURS DE SUPLICACIÓ/IMPUGNACIÓ RECURS SUPLICACIÓ
Es justifica amb:
.- Interlocutòria d’admissió a tràmit del recurs on consti el número de recurs o Interlocutòria d’admissió
de l’impugnació del recurs del contrari.
Mod. 19) RECURS DE CASSACIÓ/IMPUGNACIÓ DAVANT EL TSJC.
Es justifica amb:
.-Interlocutòria d’admissió a tràmit del recurs, interlocutòria d’admissió de l’impugnació o sentència.
Mod. 20) RECURS DE CASSACIÓ ANUNCIAT I NO FORMALITZAT
Es justifica amb:
.- Interlocutòria tenint per anunciat el recurs.

ÀMBIT CIVIL
Mod. 26a) JUDICI DECLARATIU ORDINARI: DEMANDA/CONTESTACIÓ DEMANDA.
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la contestació a la demanda
Si no s ’adm e te n a t ràm i t , no s’abonarà el mòdul si la no adm issió és deguda a la omissió
d’algun dels requisits essencials per l’admissió de la demanda o contestació o aquesta es presentada
fora de termini.
Si s’arriba a un acord extrajudicial previ a l’admissió a tràmit de la demanda, n o m é s s’abonarà el
mòdul (22) de transaccions extrajudicials (75%).
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Mod. 26b) JUDICI DECLARATIU ORDINARI: VISTA
Es justifica amb:
.- Acta de la vista o sentència.
Si s’arriba a un acord extrajudicial posterior a l’admissió a tràmit de la demanda i previ a la celebració
de la vista, s’abonarà el mòdul (22) de transaccions extrajudicials (75%).
Mod. 27 JUDICI DECLARATIU VERBAL
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda o acta de la vista o sentencia en cas de ser
part actora
.- Acta de la vista o sentència en cas de ser part demandada
Especialitats en els supòsits de judicis verbals de desnonaments per manca de pagament:
.- En els procediments de desnonament per manca de pagament quan el client és el demandat es podrà
justificar el mòdul amb el Decret o Interlocutòria que admet o té per formulada oposició a la demanda.
.- En els procediments de desnonament, quan f i n a l i t z i n p e r e n e r v a c i ó de l’acció, s’abonarà el
mòdul sencer si entre la interlocutòria de l’enervació i la data de judici han transcorregut 2 o menys dies.
Si no s’admet a tràmit la demanda o la oposició a la demanda de desnonament per manca de pagament,
no s’abonarà el mòdul si la inadm issió és deguda a la omissió d’algun dels requisits
essencials per l’admissió de la demanda o oposició o aquesta es presentada fora de termini.
Mod. 22 TRANSACCIONS EXTRAJUDICIALS (75%)
Es justifica amb:
.- Resolució judicial on consti la homologació judicial de l’acord.
.- En els procediments de desnonaments, quan el procediment finalitzi per l’enervació de l’acció,
s’abonarà a q u e st m ò d ul d’acord extrajudicial si entre la interlocutòria de l’enervació i la data de
judici hi ha un marge de 3 o més dies (exemple: enervació e n data 10/1/2014 i judici a s s e ny a l a t
e n data 20/1/2014).
Mod. 34) PROCEDIMENT MONITORI
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria que admet a tràmit o té per formulada oposició al monitori.
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Mod. 34-26a) JUDICI DECLARATIU ORDINARI POSTERIOR A MONITORI
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’incoació del procediment de judici ordinari, acta de judici o sentència.
Mod. 34-27) JUDICI DECLARATIU VERBAL POSTERIOR A MONITORI
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’incoació del procediment de judici verbal, acta de judici o sentència.

Mol. 35) EXECUCIÓ DE MONITORI.
Si no hi ha oposició al monitori, no s’abonarà el mòdul 34) i la designa restarà vigent per a
l’execució. En aquest cas, quan el lletrat acrediti les actuacions realitzades a l’execució, se li abonarà
el mòdul 35).
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria de despatx d’execució o en el cas que es formuli oposició a l’execució, Decret
o Interlocutòria que admet a tràmit o té per formulada la oposició.
Mod. 29- MESURES CAUTELARS/PRELIMINARS:
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de les mesures cautelars o preliminars, acta de la vistacompareixença de les mesures o Interlocutòria que resol les mesures .

Mod. 29c) RESTA DE PROCESSOS ESPECIALS:
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda o acta de la vista o sentencia en cas de ser
part actora
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la contestació a la demanda, acta de la vista o sentència
en cas de ser part demandada

Mod. 37a) JUDICI CANVIARI: DEMANDA
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda, acta de judici o sentència.
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Mod. 37b) JUDICI CANVIARI: INTERVENCIÓ EN L’OPOSICIÓ O EXECUCIÓ:
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la oposició, acta de judici o sentència.
.- Decret o Interlocutòria de despatx d’execució o en el cas que es formuli oposició a l’execució, Decret
o Interlocutòria que admet a tràmit o té per formulada la oposició.
28.- EXECUCIÓ FORÇOSA DE TÍTOLS EXCLOSA LA RESOLUCIÓ JUDICIAL/EXECUCIÓ HIPOTECARIA:
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda o personació a l’execució en el cas de part
demandant.
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de l’oposició a l’execució o personació a l’execució en el cas
de part demandada.
.- En el cas d’oposició a l’execució hipotecària, s’aportarà el Decret o Interlocutòria d’admissió de l’escrit
d’oposició a l’execució hipotecària o l’acta de la vista o sentència.

Mod. 29d) APEL·LACIÓ CIVIL
Aquest mòdul s’abona en els supòsits de recurs d’apel·lació contra resolucions que posin fi al
procediment de primera instància.
Es justifica amb:
.- Diligència d’Ordenació o resolució que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’apel·lació.
.- Diligència d’Ordenació o resolució que acorda l’admissió a tràmit de l’escrit d’oposició al recurs
d’apel·lació.
.- Sentència de l’Audiència Provincial que resol el recurs d’apel·lació.

ÀMBIT MATRIMONIAL I FAMILIA
Mod. 29a) PROCÉS MATRIMONIAL O PARELLA DE FET –CONTENCIÓSEs justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda, acta de judici o sentència, en cas de ser
part actora
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la contestació a la demanda, acta de judici o sentència,
en cas de ser part demandada
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Mod. 29ab) PROCES MATRIMONIAL O PARELLA DE FET –MUTU ACORDEs justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda o transformació de procediment contenciós
a mutu acord.
.- Sentència.
Si no s ’adm e t a t ràm it , no s’abonarà el mòdul si la no adm issió és deguda a la omissió
d’algun dels requisits essencials per l’admissió de la demanda.
Si la demanda contenciosa es reconverteix en procediment de mutu acord, només s’abonarà un únic
mòdul (el de mutu acord).
En les situacions en que no s’arribi a presentar demanda, i el lletrat hagi fet gestions amb els clients
s’abonarà el mòdul de gestions prèvies (inclús quan s’hagi redactat conveni regulador) Si, amb
posterioritat s’interposa el procediment, es procedirà a descomptar el mòdul de gestions prèvies en el
cas que s’hagi abonat i s’abonarà el mòdul corresponent al procediment.
Mod. 29b) MESURES PROVISIONALS PRÈVIES o INSTADES AMB LA DEMANDA
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit de la demanda de mesures provisionals, acta de la vista o
Interlocutòria que resol les mesures, en cas de ser part actora.
.- Acta de la vista de mesures provisionals o Interlocutòria que resol les mesures, en cas de ser part
demandada.

ÀMBIT ESTRANGERIA - CONTENCIÓS-ADMIN.
Mod. 16a) PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA:
Només procedeix abonar un mòdul de “procediments administratius” per tota la fase
Administrativa.
Es justifica amb:
.- Còpia de l’escrit d’al·legacions contra l’acord d’iniciació del procediment administratiu sancionador,
amb el segell del Centre de Detenció
.- Còpia de l’escrit d’al·legacions contra l’acord d’iniciació del procediment administratiu sancionador,
amb el comprovant d’enviament per FAX (OK) a la comissaria o subdelegació del govern
.- Proposta de resolució de la Direcció General de la Policia on consti la data de presentació de l’escrit
d’al·legacions.
Les actuacions que es facin en matèria d’asil queden incloses dins la fase administrativa i per tant no
meriten un nou modul.
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Mod. 16b) PROCEDIMENT ABREUJAT/ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU EN MATÈRIA
D’ESTRANGERIA: FORMALITZACIÓ DE DEMANDA O CONTESTACIÓ:
Es justifica amb:
.- D e c r e t o I n t e r l o c u t ò r i a d ’a d m i s s i ó a t rà m i t d e l a d e m a n d a .
Mod. 16c) PROCEDIMENT ABREUJAT/ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU EN MATÈRIA
D’ESTRANGERIA: FASE JUDICI FINS A SENTÈNCIA:
Es justifica amb:
.- Acta de la vista o Sentència
Mod. 16f) APEL·LACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA:
Només s’abona en el supòsit d’interposició de recurs d’apel·lació contra sentència.
Es justifica amb:
.- Decret o Interlocutòria d’admissió a tràmit del recurs d’apel·lació o Sentència del TSJC que resol el
recurs d’apel·lació.

NORMES GENERALS
Mod. 9b) DESPLAÇAMENTS A JUTJATS PER CELEBRACIÓ DE VISTES
A totes les jurisdiccions, només es poden compensar amb aquest mòdul els desplaçaments per
assistències a la celebració de vistes, a jutjats, Audiències Provincials o TSJC, sempre i quan les seus
d’aquests Tribunals es trobin fora del partit judicial de Figueres.
En el cas de Menors, es poden justificar fins a 3 desplaçaments: 1 per a l’assistència a la declaració del
menor a Fiscalia de Menors, 1 per desplaçament durant la fase d’instrucció i 1 per la vista del judici.
Si es justifica que s’ha assistit a la vista i aquesta s’ha suspès a sala i posposat per un altre dia, es podrà
liquidar el mòdul 9b), sempre i quan no s’hagin justificat ja 3 desplaçaments en la mateixa causa.
Es justifica amb:
.- El volant d’assistència a la declaració del menor davant de Fiscalia, el justificant d’assistència a l’acte de
la vista o la sentència.
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Mod. 23) INFORME D’INSOSTENIBILITAT DE LA PRETENSIÓ
Cal sol·licitar-la per escrit a la Comissió Provincial de Justícia Gratuïta del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i es justificarà el mòdul quan la Comissió informi al Col·legi de la seva petició.
És necessari que es tracti pròpiament d’insostenibilitat de la pretensió del sol·licitant, i no d’altres
assumptes com la manca de competència territorial del col·legi o la competència d’un altre ordre
jurisdiccional i d’altres similars.
Mod. 24) GESTIONS PRÈVIES
Aquest mòdul només s’abona quan el lletrat assessora al client i aquest decideix no iniciar el
procediment (desistiment).
Es justifica amb:
.- Escrit de renúncia o desistiment signat pel client.
.- Cartes certificades enviades al client o e-mails, etc.
Mod. 33) EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS DE MÉS DE 2 ANYS/NOVA DESIGNACIÓ
En qualsevol jurisdicció, llevat que s’hagi fet una designa expressa a aquest efecte, és imprescindible
que hagin transcorregut més de 2 anys des de la sentència per poder acreditar aquest mòdul.
Es justifica amb:
.- Sentència del procediment que acredita que han transcorregut més de dos anys des de la data que es
va dictar aquesta junt amb els escrits de tràmit que s’hagin presentat dins l’execució amb posterioritat
als 2 anys des de la sentència.
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