
Àmbit penal
Fase instrucció procediment penal general, jurat i sumari 211 €
Vista procediment penal general i sumari 192 €
Vista judici amb jurat 546 €
Instrucció proc. penal abreujat 211 €
Vista procediment penal abreujat 192 €
Apel·lacions de sentències penals 136 €
Recurs de reforma contra interlocutòria de presó o d'internament qua 132 €
Menors, fins a interlocutòria d'arxivament o obertura d'audiència 150 €
Menors, dictada sentència o resolució de fi de procediment 115 €
Menors, peça de responsabilitat civil 120 €
Exp. vigilància penitenciària 136 €
Judici de faltes 130 €
Ràpids: instrucció i judici de faltes 340 €
Desplaçaments a jutjats penals
0-50 km 42,50 €
51-100 km 63 €
101-150 km 85 €
151-350 km 106,50 €
Jurisdicció militar 171 €
Proc. penal d'especial complexitat o dificultat 478 €
Àmbit civil (antiga LEC)
Judici de major quantia 276 €
Resta procediments civils 270 €
Procediment complet de família 307 €
Procediment família de mutu acord 276 €
Mesures provisionals 126 €
Apel·lacions civils 126 €
Nova LEC
Judici declaratiu ordinari 381 €
Judici declaratiu verbal 322 €
Execució forçosa de títols, exclosa res. judicial 381 €
Execució resolucions judicials >2 anys/nova designació 200 €
Mesures cautelars/preliminars 155 €
Matrimonial complet 381 €
Mesures provisionals 155 €
Procediment Monitori 60 €
Execució de Monitori 200 €
Resta processos especials 320 €
Apel·lació civil 168 €
Àmbit contenciós
Procediments administratius en matèria d'estrangeria 60 €
Procediment abreujat/recurs contenciós en matèria d'estrangeria,form 100 €
Procediment abreujat/recurs contenciós en matèria d'estrangeria, se 90 €
Recurs ordinari contenciós administratiu, formalització de demanda o 132 €
Recurs ordinari contenciós administratiu, sentència o resolució de fi d 167 €
Àmbit social
Procediments laborals 226
Recurs de súplica 128
Àmbit recurs cassació
Recurs de cassació 332 €
Recurs de cassaciól anunciat i no formalitzat 66 €
Normes generals
Transaccions extrajudicials 75%
Informe insostenibilitat pretensió 59 €
Gestions prèvies 50 €
Àssistències
Assistència al detingut 68 €
Servei guàrdia assistència 154 €
Servei guàrdia assistència + 5 308 €


