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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/575/2019, de 4 de març, per la qual s'estableixen els mòduls d'indemnització econòmica
per les actuacions professionals dels advocats en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2019
(ref. BDNS 443182).
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, vigents durant el 2018 d'acord amb l'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).
Atès que la quantia de la partida pressupostària destinada a la subvenció de l'assistència jurídica gratuïta,
aprovada per la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, ha
estat prorrogada d'acord amb el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en
vigor els del 2019, cal mantenir l'import dels mòduls vigents l'any 2018.
La present Resolució es dicta amb la finalitat de disposar tant del marc de prestació del servei i mòduls
d'indemnització econòmica de les actuacions professionals com de mòduls de compensació de les despeses de
gestió col·legial d'assistència jurídica gratuïta vigents a partir del dia 1 de gener de 2019 i amb la voluntat del
Departament de garantir el compliment dels terminis de pagament mensuals de les bestretes lliurades per les
actuacions professionals realitzades.
S'incorporen a la present Resolució les modificacions terminològiques 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 20 de novembre de 2018;
Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament de Justícia de 7 de gener de 2019;
Vist l'informe del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de 17 de gener de 2019;
Vist l'informe de la Intervenció Delegada del Departament de Justícia de data 28 de febrer de 2019;
Vist el que disposa l'article 16 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del
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Govern,

Resolc:

−1 Mantenir per a l'any 2019 la vigència dels mòduls d'indemnització de les actuacions professionals de l'any
2018, que es reprodueixen a l'annex d'aquesta Resolució, el mòdul de compensació de les despeses de gestió
col·legial de 13 euros per expedient d'assistència jurídica gratuïta tramitat, el sistema d'abonament de les
subvencions corresponents i de justificació de la despesa realitzada i el marc de prestació del servei
d'assistència jurídica gratuïta establert 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.

−2 En compliment del mandat legal de l'article 37 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica
gratuïta, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia, es compromet a
abonar al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya la subvenció aprovada per la Llei 4/2017, del
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogada per al 2018 en els termes
establerts en el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019
i, si s'escau, per la que aprovi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019.
La referida subvenció té caràcter nominatiu i està establerta en el pressupost de despeses corresponent, en els
termes previstos a l'article 90.3.a del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
L'import global anual de la subvenció ve determinat per l'import inicial establert a la partida pressupostària
D/482.0011.00/2110 i l'import final que es consigni, donat el caràcter ampliable d'aquesta partida.
Atès que la quantia de la partida pressupostària abans esmentada, aprovada per la Llei 4/2017, de 28 de març,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, ha estat prorrogada d'acord amb el Decret
273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019, la subvenció inicial no pot
superar la quantia de 52.034.000,00 €.
La previsió de la despesa corresponent a l'assistència jurídica gratuïta i despeses de gestió col·legial per a l'any
2019 és de 56.700.000,00 € (cinquanta-sis milions set-cents mil euros), dels quals 53.930.000,00 €
(cinquanta-tres milions nou-cents trenta mil euros) corresponen a la compensació de les actuacions
professionals i 2.770.00000 € (dos milions set-cents setanta mil euros) a les despeses de gestió col·legial.
Aquests imports tenen caràcter estimatiu i es basen en les previsions realitzades amb les dades disponibles
sobre expedients i actuacions en el moment de dictar aquesta resolució. Els imports definitius de la subvenció
es determinaran en funció dels expedients i de les actuacions efectivament acreditades i justificades, per la
qual cosa durant l'exercici pressupostari es procedirà a fer les modificacions de crèdit que corresponguin per
ampliar la dotació pressupostària, d'acord amb l'informe de 17 de gener de 2019 de la Direcció General de
Pressupostos.
La subvenció per despeses de gestió col·legial i per les actuacions professionals serà lliurada mitjançant
bestretes trimestrals. El pagament corresponent a les actuacions professionals es farà efectiu mitjançant
abonaments mensuals i el corresponent a les despeses de gestió col·legial mitjançant abonaments trimestrals.
Els imports de les successives bestretes seran objecte de regularització i compensació una vegada es presenti
la justificació de la despesa efectivament produïda, per tal d'assegurar que els imports definitius s'ajusten
estrictament a la despesa justificada.
Per tal d'agilitar el lliurament de les bestretes trimestrals, el Consell ha de presentar dins dels primers quinze
dies de cada trimestre natural el certificat previst a l'article 32.1 del Decret 252/1996, a fi de poder tramitar el
lliurament de la bestreta. En el cas que el Consell no compti en aquest termini amb la informació de tots els
col·legis d'advocats, ha de trametre al Departament un certificat amb les dades dels col·legis d'advocats de què
disposi, perquè el Departament pugui tramitar el lliurament de la bestreta de fons per a aquests col·legis, en
els termes previstos a l'article 31 del Decret 252/1996. Quan el Consell remeti la informació corresponent als
col·legis que no l'hagin lliurat en el termini establert, el Departament tramitarà l'import complementari de la
bestreta per a aquests col·legis.
Ateses les característiques dels beneficiaris i la naturalesa de les actuacions subvencionades, no és necessari
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l'establiment de garanties sobre la bestreta o el pagament a compte concedits.
El Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i els col·legis de l'advocacia, en la seva condició
d'entitats col·laboradores en la distribució de la subvenció, han de complir totes les obligacions previstes pels
articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 90 bis, 92 bis, 95
i 97 del TRFPC. Així mateix, han de facilitar tota la informació que els sigui requerida pels òrgans de control de
la Generalitat de Catalunya.
L'incompliment de l'objecte de la subvenció per causes directament imputables als beneficiaris i a les entitats
col·laboradores, així com la concurrència de qualsevol de les causes previstes a l'article 99 del TRLFPC, i en
especial a l'article 92 bis, apartat 3 en relació amb les donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol
gratuït, així com a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la
revocació de la subvenció, total o parcialment, segons escaigui.

−3 Atès que de l'aplicació d'aquesta Resolució han de derivar obligacions de caràcter econòmic, la seva
efectivitat resta condicionada a l'existència de la corresponent dotació pressupostària adequada i suficient.

−4 En el cas que s'aprovin nous pressupostos per a l'any 2019, el Departament de Justícia analitzarà les
possibilitats de millora dels mòduls d'indemnització aprovats per aquesta resolució, d'acord amb la dotació
pressupostària de la partida corresponent al finançament de la justícia gratuïta.

−5 Aquesta Resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'ha de notificar al
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

Informació sobre els recursos que es poden interposar
Contra la Resolució anterior, 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 bé directament recurs contenciós
administratiu 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 Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de març de 2019

Ester Capella i Farré
Consellera de Justícia

Annex
Mòduls d'advocats 2019

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

03

Vista judici amb jurat

592,87
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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

07

86,85

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, LECr

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

57,90

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

3426a

65,43

Judici declaratiu ordinari posterior monitori

34-27 Judici declaratiu verbal posterior monitori

182,81

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

Àmbit contenciós
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16a

Procediment administratiu en matèria d'estrangeria

65,43

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 fi procediment

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

108,71
98,65

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

20

Recurs de cassació anunciat i no formalitzat

361,35

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/investigat

73,48

30b

Assistència al detingut/investigat òrgan judicial posterior al dia de guàrdia

73,48

30c

Assistència al detingut/investigat complement de torn

73,48

Assistència al detingut/investigat òrgan judicial posterior al dia de guàrdia complement de torn

73,48

30cb
31
31a

Servei guàrdia assistència

168,11

Servei guàrdia doble 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

(19.070.038)
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