
 
ANNEX 1: MÒDULS  ADVOCATS 2008 
 
 
 

  
 ASSUMPTE       MÒDUL 

 Àmbit penal   

01 Fase instrucció procediment penal general, jurat i sumari 237,80 

02 Vista procediment penal general i sumari  216,94 

03 Vista judici amb jurat 614,32 

04a Fase instrucció procediment penal abreujat  237,80 

04b Vista procediment penal abreujat 216,94 

04d Intervenció en diligències d’instrucció que acaben en arxiu 90,00 
07 Apel·lacions de sentències penals  153,32 
07a Recurs de reforma contra interlocutòria de presó o d'internament quan no generi 

recurs d'apel·lació 
149,14 

7b Compareixença art. 544 ter, Lecrim 60,00 

05a Menors, fins a interlocutòria d'arxivament o obertura d’audiència 168,96 

05b Menors, dictada sentència o resolució de fi de procediment 129,33 

05c Menors, peça de responsabilitat civil 135,59 

06 Expedient de vigilància penitenciària 153,32 

08 Judici de faltes  147,06 

36 Judici ràpid : instrucció i judici de faltes   382,78 

25a Fase instrucció jurisdicció militar  95,00 

25b Vista procediment penal militar  95,00 

04c Proc. penal d'especial complexitat o dificultat 538,18 

 Àmbit violència sobre la dona   

40a Assistència víctima 76,13 

40b Servei de guàrdia  < 4 víctimes (diària, setmanal o quinzenal) d’atenció a víctima 
violència sobre la dona amb actuació dins del servei 

175,00 

40c Servei de guàrdia > 3 víctimes (diari, setmanal o quinzena)  350,00 

 Àmbit civil  

26 Judici declaratiu ordinari 428,67 

27 Judici declaratiu verbal 361,92 
37a Judici canviari: demanda 200,00 
37b Judici canviari: intervenció en l’oposició o execució 159,83 
29c Resta processos especials 359,83 

29 Mesures cautelars/preliminars 175,22 

34 Procediment monitori 67,79 

35 Execució de monitori  225,28 

28 Execució forçosa de títols exclosa la resolució judicial 428,67 

 Àmbit matrimonial i familia   

29a Procés matrimonial o parella de fet  428,67 

29b Mesures provisionals prèvies o instades amb la demanda 175,24 



29c Apel·lació civil 188,78 

 Àmbit contenciós  

16a Procediment administratiu en matèria d’estrangeria 67,79 

16b Procediment abreujat i d’estrangeria. Formalització de demanda o contestació 112,64 

16c Procediment abreujat/recurs contenciós en matèria  
d’estrangeria. Fase judici fins sentència o resolució fi procediment  

102,21 

16d Recurs ordinari contenciós administratiu. Formalització  
de demanda o contestació 

149,14 

16e Recurs ordinari contenciós administratiu.  Fase judici fins sentència o resolució fi 
procediment 

187,74 

16f Apel·lació contenciosa-administrativa 188,78 

 Àmbit social   

17 Procediments laborals 254,49 

18 Recurs de suplicació/Impugnació Recurs de suplicació 143,93 

 Recurs de cassació  

19 Recurs de cassació/Impugnació davant TSJC 374,43 

20 Recurs de cassació anunciat i no formalitzat 74,05 

 Normes generals  

09a Desplaçament (0-50 km)             48,00 

09b Desplaçament (51-100 km)                        60,49 

09c Desplaçament (101-150 km)                          94,91 

09d Desplaçament (151-350 km)                          119,94 

33 Execució resolucions judicials  més de 2 anys/nova designació 225,28 

22 Transaccions extrajudicials 75% 

23 Informe d’insostenibilitat de la pretensió 66,75 

24 Gestions prèvies             60,49 

 Assistèncie s  

30 Assistència al detingut/imputat 76,13 

31 Servei guàrdia assistència 174,18 

32 Servei guàrdia assistència + 5 348,36 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 



 
 
 
 
ANNEX 2: CRITERIS INTERPRETATIUS 
 
 
Els mòduls de compensació per a l’any 2008 que figuren a l’annex 1 s’han d’aplicar d’acord amb els 
criteris interpretatius següents: 
 
 
-  ÀMBIT PENAL  
 
- 1 Judici ràpid : instrucció i judici de faltes: 
Aquest mòdul només procedeix quan hi hagi una justificació motivada de l’actuació realitzada en 
l’audiència oral prevista a l’article 798 de la Llei d’enjudiciament criminal, i posteriorment es realitza el 
judici de faltes en un dia diferent. 
 
- 2 Recurs de reforma i/o apel·lació contra una interlocutòria de presó. 
Només es merita una vegada aquest mòdul per al recurs contra una interlocutòria de presó, tant si es tracta 
d’un recurs de reforma contra una interlocutòria de presó o d’internament que no generi recurs 
d’apel·lació com si es presenta també recurs d’apel·lació. 
 
- 3 Expedient de vigilància penitenciària. 
Quan s’aplica aquest mòdul cal justificar en cada actuació la data, el centre penitenciari, l’intern i el motiu 
o objecte d’actuació. 
 
- 4 Intervenció en diligències d’instrucció que acaben en arxiu 
Creació d’un mòdul específic en aplicació dels supòsits d’interlocutòria d’arxiu, per als casos en què no 
s’arriba a celebrar judici però l’advocat ha realitzat i acrediti alguna actuació prèvia, a més de la que 
correspon als mòduls d’assistència. La meritació d’aquest mòdul és incompatible amb cap altre mòdul de 
la fase d’instrucció o vista. Aquest mòdul entra en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2008. 
 
Aquest supòsit serà d’aplicació als supòsits d’interlocutòria d’arxiu en què hi hagi una finalització del 
procediment en el termini de dos mesos des de que s’inicia el procediment judicial, havent-se produït 
intervenció professional de l’advocat a més de la corresponent a l’assistència al seu propi defensat 
 
- 5  Desplaçaments a jutjats per celebració de vistes 
 
Només es poden compensar amb aquest mòdul els desplaçaments per assistències a la celebració de 
vistes, a jutjats, audiències de jutjats, Audiències Provincials, TSJC o a requeriment policial, en tant 
siguin a un partit judicial diferent de l’actuació principal. També quan la diligència es practiqui en seu 
judicial quan es tracti d’algun dels supòsits d’intervenció en diligències d’instrucció que acaben en arxiu 
 
-6 Nous mòduls pel procediment penal militar 
Es distingeixen dues fases del procediment penal militar que s’apliquen a partir del dia 1 d’octubre de 
2008   
 
-7 Nou mòdul 
Intervenció a compareixença de l’article 544 ter. Lecr. 
Aquest mòdul entra en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2008. 
 
 
- ÀMBIT MENORS  
 
-8 Desplaçaments a jutjats de menors. Es modifica el criteri número 5 de la Resolució JUS/1682/2005) 
Per als desplaçaments a jutjats de menors es té dret a rebre fins a un màxim de tres vegades l’import dels 
desplaçaments a dependències policials o administratives, Fiscalia de menors o jutjats 
 
 



 
- ÀMBIT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA  
 
Els nous mòduls inclosos en el present àmbit entraran en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2008 
 
 
- ÀMBIT CIVIL, MATRIMONIAL I FAMÍLIA  
 
-9 Resta de processos especials. 
Queda sense efecte el criteri número 8 de la Resolució JUS/1682/2005. Es compensaran amb aquest 
mòdul tots els procediments previstos al Llibre IV de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, tret dels 
procediments matrimonials i de mesures provisionals, els quals tenen assignats un mòdul específic.  
 
- 10 Monitori 
El mòdul de procediment monitori només correspon per als casos d’oposició a monitori quan ha 
d’intervenir un advocat per reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta. 
 
- 11 Execució de monitori 
Només correspon aplicar aquest mòdul per compensar l’execució dels procediments monitoris quan no hi 
ha hagut oposició. 
 
- 12 Execució forçosa de títols. 
S’exclou de l’àmbit d’aquest mòdul l’execució de la sentència  del  procediment principal. 
 
-13 Judici canviari 
a)  Demanda. S’aplica a la demanda de judici canviari 
b) Intervenció en l’oposició o execució.  S’aplica a la intervenció de la part actora processal en cas 
d’oposició o execució al judici canviari  
 
Aquests nous mòduls entraran en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2008 
 
 
- ÀMBIT CONTENCIÓS  
 
- 14  Recursos contenciosos administratius 
No es poden aplicar els mòduls de recursos contenciosos als recursos en via administrativa en matèria 
d’estrangeria. Hi ha mòdul específic. 
 
- 15 Procediments administratius en matèria d’estrangeria. 
Aquest mòdul només es pot aplicar per a la totalitat de recursos en via administrativa contra les 
resolucions administratives que poden portar a la denegació d’entrada, devolució o expulsió del territori 
espanyol, en els termes que recull l’article 22 de la Llei orgànica 4/2000, quan s’acrediti la insuficiència 
de recursos. 
 
- 16 Apel·lació contenciosa-administrativa 
Aquest nou mòdul entrarà en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2008. 
 
 
- ASSISTÈNCIES  
 
- 17 Assistència al detingut/imputat/menor o estranger 
a)Es meritarà el mòdul de guàrdia per a la totalitat d’actuacions d’assistència realitzades durant el període 
de la guàrdia. Si el nombre de persones assistides durant el període és > 5, es meritarà el doble del mòdul 
de guàrdia 
b) La segona assistència només genera mòdul quan es tracta de la primera assistència davant l’òrgan 
judicial que es fa després del dia del torn de guàrdia. No és procedent el pagament d’aquest mòdul en els 
casos d’assistències realitzades el mateix dia de la guàrdia davant del jutjat, ni tampoc en els casos de 
terceres o quartes assistències. Cal indicar correctament en la justificació del pagament el centre o lloc on 
s’ha fet aquesta segona assistència i la data. 



c) Les assistències realitzades amb posterioritat a la primera compareixença davant l’òrgan judicial en cap 
cas meritaran el mòdul d’assistència individual, en quedar compensada l’actuació amb els mòduls dels 
procediments judicials que correspongui.  
d) Als efectes de registre estadístic, els col·legis d’advocats hauran de distingir, al justificar els imports de 
la subvenció rebuda, els supòsits de primera assistència davant l’òrgan judicial posterior al dia de la 
guàrdia (article 24.2c del Decret 252/1996) dels de l’assistència individual en els casos de dispensa de 
guàrdia de torn de guàrdia (article 24.2 b del Decret 252/1996), assignant-los un altre codi, tot que 
l’import del mòdul és el mateix 
 
 
 
- GENERALS 
 
- 18 Desplaçaments a jutjats per celebració de vistes 
A totes les jurisdiccions, a excepció de la de menors, només es poden compensar amb aquest mòdul els 
desplaçaments per assistències a la celebració de vistes, a jutjats, audiències de jutjats, Audiències 
Provincials o TSJC, en tant siguin a un partit judicial diferent de l’actuació principal. També quan la 
diligència es practiqui en seu judicial quan es tracti d’algun dels supòsits d’intervenció en diligències 
d’instrucció que acaben en arxiu 
 
- 19 Execucions de sentències 
L’execució de sentència només genera mòdul quan han transcorregut més de dos anys des de la 
finalització del procediment o quan s’ha produït una nova designació d’advocat. Aquestes circumstàncies 
s’han de justificar expressament. Aquest mòdul també s’aplicarà a la jurisdicció de violèncis sobre la 
dona 
 
- 20 Informe d’Insostenibilitat:  
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, la competència d’un altre ordre jurisdiccional al que pertany 
el lletrat designat i d’altres similars.En tot cas, no s’admetrà insostenibilitat quan la posició processal 
sigui la de demandat 
 
- 21 Termini de Justificació 
D’acord amb l’article 25.2 del Decret 252/1996, els advocats hauran de presentar al seu col·legi 
professional la documentació establerta a l’apartat anterior dins del mes següent a la realització de 
l’actuació professional, als efectes del seu pagament. Només excepcionalment, per causes justificades i 
acreditades davant del col·legi d’Advocats, es podran presentar justificacions fora d’aquest termini, sense 
que en cap cas es pugui admetre la compensació d’actuacions realitzades en un període superior a l’any 
immediatament anterior.  
 
- 22 Procediment de l’antiga LEC: 
En els supòsits excepcionals en què s’hagi de compensar una actuació d’un procediment que s’hagi de 
tramitar segons l’anterior LEC, s’aplicaran els mòduls de compensació dels procediments que siguin 
equivalents a la vigent LEC.  
 
Consultes 
En cas que algun col·legi d’advocats hagi de compensar una actuació i no hi hagi un mòdul específic 
previst, ni s’hagi indicat un criteri d’assimilació per aplicar, plantejarà una consulta al Consell de 
Col·legis, el qual haurà de contestar segons els criteris que hagi adoptat la Comissió Mixta de seguiment 
en matèria d’assistència jurídica gratuïta, o bé haurà de plantejar la consulta a aquesta Comissió per tal 
que s’acordi amb el Departament de Justícia el mòdul que s’hagi d’aplicar. Així mateix, quan el 
Departament de Justícia observi, en revisar la justificació de les despeses per les actuacions de torn 
d’ofici, que en actuacions que no tenen atribuït un mòdul específic, diferents col·legis estan aplicant als 
mateixos supòsits mòduls diferents o bé estan aplicant mòduls que s’estimen no correctes, ho plantejarà 
davant de la Comissió Mixta per tal que s’acordi el mòdul o criteri d’assimilació que caldrà aplicar. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


