NOTA INFORMATIVA
Després de la darrera reunió entre els Col·legis d’Advocats de Catalunya per tal de unificar
interessos i criteris davant la Generalitat de Catalunya, us donem les següents pautes:

No es paguen:
-

Compareixences del art. 544 bis
Compareixences del art. 505
El recurs d’apel·lació a la interlocutòria d’arxiu.
Habeas corpus.
Desplaçaments a Jutjats Penals quan no es celebri la vista i no s’acrediti la suspensió.
Desplaçament a Jutjats de menors quan no s’acrediti l’assistència. (No s’admet la
citació)

Aclariments:
En l’àmbit penal
-

Per cobrar el mòdul d’instrucció penal abreujat, quan hi ha un sobreseïment, s’ha de
presentar l’escrit demanant el sobreseïment o justificar la intervenció amb més de 6
diligències diferents fora del dia de guàrdia, i la interlocutòria d’arxiu.

-

Per cobrar el mòdul d’intervenció de diligències que acaben en sobreseïment amb
menys de 90 dies, s’ha de presentar escrit demanant el sobreseïment o justificar la
intervenció amb més de 6 diligències diferents fora del dia de guàrdia, i la interlocutòria
d’arxiu (amb límit de data de dos mesos posteriors a la primera diligència)

-

Amb la compareixença de l’art. 798 dels Judicis ràpids i l’auto de sobreseïment es
liquidarà el mòdul d’intervenció de diligències que acaben en sobreseïment.

-

Si es decreta la nul·litat d’actuacions per recurs d'apel·lació de la sentència i s'obliga a
fer nova vista, es liquidarà una nova vista. (Cal fer escrit dirigit a la Comissió del Torn
d’Ofici)

-

La inhibició no es liquida com un sobreseïment.

-

El Mòdul d’especial complexitat només es liquidarà un cop per procediment i s’han de
justificar més de 3 dies de vista o més de 6 compareixences o actuacions en dies
diferents.

-

Es cobraran tants desplaçament a Jutjats penals com es facin sempre que es presenti
la citació a Judici més l’Acta en que hi ha la suspensió del mateix. (Acreditar
l’assistència)

-

Executòries. És liquidaran pel mòdul d’execució de resolucions judicials de més de 2
anys sempre que s’acrediti la intervenció efectiva del lletrat. Caldrà aportar escrits del
lletrat més la sentència que s’executa.

En l’àmbit contenciós administratiu (estrangeria)
-

Les mesures cautelarissimes és liquidaran com a recurs d’apel·lació contra auto
d’internament, sempre que no s’hagi liquidat recurs de reforma o apel·lació contra auto
d’internament del Jutjat de guàrdia.

-

Es cobraran tants desplaçament a Jutjats com es facin, sempre que es presenti la
citació a Judici més l’Acta en que hi ha la suspensió del mateix (Acreditar l’assistència)
No es liquidarà el mòdul de desplaçaments per cap altra actuació (formalització de
demanda).

En l’àmbit civil
-

El Procediment hipotecari és liquidarà amb el mòdul d’Execució forçosa de títols
exclosa la resolució judicial.

-

En els casos de mutu acord per processos matrimonials, sempre es designarà dos
lletrats, a fi i efecte de que més endavant no puguin sorgir qüestions deontològiques.

-

En cap cas es pot portar un procediment matrimonial en que una part sigui client d’ofici
i l’altra sigui client particular.

En l’àmbit de menors
-

Es cobra el recurs de reforma/apel·lació contra interlocutòria de presó o internament del
menor.

-

Les Mediacions de l’equip tècnic es cobren pel mòdul de “Menors, fins a interlocutòria
d’arxiu o obertura d’audiència”, si no hi ha acord, malgrat es presenti escrit de
qualificació no es pot tornar a cobrar aquest mòdul.

-

Pel que fa a desplaçaments, només podeu justificar-ne tres. El primer amb la
declaració judicial, el segon per la instrucció i el tercer per la vista. El desplaçament
corresponent a la vista, es podrà tornar a cobrar sempre i quant s’aporti l’acta de
suspensió de la mateixa.

-

No es suficient presentar la citació del Jutjat de menors per cobrar el desplaçament, hi
ha que acreditar la presencia en el Jutjat.

Consideracions generals
-

No s’admeten insostenibilitats quan la posició processal sigui la de demandat.

-

En qualsevol justificació que presenteu, ha de constar, nom del lletrat, nom del client,
data de l’actuació, òrgan judicial, i poseu el número o el nom del mòdul que justifiqueu.

-

S’han de presentar les butlletes d’assistència amb totes les dades i bona lletra.

-

No espereu a final de mes per lliurar-nos els justificants.

-

El segell del Jutjat sempre ha de ser visible.

Davant de qualsevol dubte, feu-nos les consultes que calguin.

