
 
FASE 1 FISCALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 2: En cas de MINORIA D’EDAT del MENA 
 
Possibilitat 1: DGAIA  tutela al menor i actua segons previsions legals:  
Declaració desemparament: documentació del menor, tramitació de permisos 
d’estada i residencia i, inclús, procediment de nacionalització  en tant que 
menor tutelat per institució espanyola: No cap actuació lletrada. 
Pel seguiment no hi ha cap mòdul aplicable, en tant que la JG està lligada a 
procediment judicial. Per tant, serien actuacions que no generen mòdul de 
cobrament. 
 
Possibilitat 2: DGAIA incompleix obligacions cap al menor 
.- Si el lletrat considera necessari interposar procediment davant del Jutjat de 
Família per la protecció del menor, haurà de demanar designa derivada i que 
el seu client sol·liciti JG expressament per a aquest nou procediment: 
Forma de la sol·licitud:  incorporant a la petició de JG del client el  document 
en el que el lletrat manifesti la seva designa inicial MENA i la necessitat de 
interposar procediment davant del Jutjat de Família. 
.- Si el lletrat ha de iniciar o acompanyar al menor en la sol·licitud de 
residència, tampoc cabria mòdul d’actuació, en tant que  son actuacions 
administratives no cobertes pel sistema de justícia gratuïta. 
En el cas de que, amb posterioritat fos necessària la interposició de 
procediment davant del Tribunal contenciós-administratiu, haurà de demanar 
designa derivada i que el seu client sol·liciti JG expressament per a aquest 
nou procediment: 
Forma de la sol·licitud:  incorporant a la petició de JG del client el  document 
en el que el lletrat manifesti la seva designa inicial MENA i la necessitat de 
interposar procediment davant del Tribunal contenciós-administratiu 
 

3.- ACTUACIONS ADVOCAT EN 
AQUESTA FASE: 
Al·legacions  en 5 dies 
Al·legacions posteriors davant 
Fiscalia  en cas d’aportació de 
noves proves que evidenciïn 
minoria d’edat. 
Mòdul cobrament: Al·legacions  
administratives estrangeria 

2.- TOAD EFECTÚA  D. 
MENA IMMEDIATA I 
COMUNICA FISCALIA 
LA DESIGNA  que és 
notificada al menor 
amb indicació de 
contactar amb advocat . 
Inici automàtic de  JG 
tipus penal BCP’  
equivalent a la JG 
d’al·legacions 
administratives 
Estrangeria  i aplicació 
art. 13 Decret 252/96 

1.-PETICIÓ 
DESIGNA 
FISCALIA 
indicant MENA 
quan acorda 
pràctica de 
prova per 
determinació 
d’edat 



Possibilitat 3: REPATRIACIÓ DEL MENOR per retorn a la família  
 
El lletrat haurà de intervenir en el procediment administratiu  per vetllar pel 
compliment correcte de la  repatriació, si bé tenint en compte que com el 
mòdul d’al·legacions administratives nomes es pot cobrar una vegada, si 
s’han fet al·legacions prèvies davant Fiscalia, no es tornarà a cobrar mòdul. 
 En cas de ser necessària,  la interposició del procediment posterior 
d’estrangeria davant del Contenciós-Administratiu ,  haurà de demanar 
designa derivada i que el seu client sol·liciti JG expressament per a aquest 
nou procediment: 
Forma de la sol·licitud:  incorporant a la petició de JG del client el  document 
en el que el lletrat manifesti la seva designa inicial MENA i la necessitat de 
interposar procediment estrangeria davant del Contenciós-Administratiu 
 
 
 
FASE 2: En cas de MAJORIA D’EDAT del MENA (segons decret de 
Fiscalia) 
 
a.- Resolució DGAIA DEIXANT SENSE EFECTE MESURES DE 
PROTECCIÓ PRÈVIAMENT ACORDADES: 
Si el lletrat considera necessari interposar procediment davant del Jutjat de 
Família per la protecció del menor declarat major , haurà de demanar designa 
derivada i que el seu client sol·liciti JG expressament per a aquest nou 
procediment: 
Forma de la sol·licitud:  incorporant a la petició de JG del client el  document 
en el que el lletrat manifesti la seva designa inicial MENA i la necessitat de 
interposar procediment davant del Jutjat de Família. 
 
b.- Necessitat de intervenir en procediment d’estrangeria per 
expulsió/asil   
Si el lletrat ha de intervenir en el procediment administratiu  d’estrangeria que 
pugui derivar-se de la majoria d’edat, per expulsió o en el cas de considerar 
convenient la petició d’asil, haurà de demanar designa derivada i, per tant, 
s’haurà de tramitar nova justícia gratuïta. 
Forma de la sol·licitud:  incorporant a la petició de JG del client el  document 
en el que el lletrat manifesti la seva designa inicial MENA i la necessitat de 
intervenir en el  procediment administratiu d’estrangeria. 
Per la interposició del procediment posterior d’estrangeria davant del 
Contenciós-Administratiu ,  s’haurà de tramitar, de conformitat amb el previst 
en la LOEx, justícia gratuïta per a aquest nou procediment, mantenint la 
designa feta a l’àmbit d’estrangeria prevista al paràgraf anterior. 
Forma de la sol·licitud:  incorporant a la petició de JG del client el  document 
en el que el lletrat manifesti la seva designa inicial MENA i la necessitat de 
interposar procediment estrangeria davant del Contenciós-Administratiu. 

 
 


