GENERALITAT DE CATALUNYA

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per a l’establiment del marc
d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2022

REUNITS
D’una part, la senyora Lourdes Ciuró Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, nomenada per l’article 14 del Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es
nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8418A de 26.5.2021), que actua en representació del
Departament en ús de les facultats inherents al seu càrrec, en virtut de l’article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989).
I, de l’altra, el senyor Ángel Quemada Cuatrecasas, president del Consell dels Il·lustres
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, que actua en representació del
Consell, d’acord amb l’article 8.a dels seus estatuts, inscrits en el Registre de col·legis
professionals de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució JUS/1161/2017, de 23
de maig (DOGC núm. 7386, de 8.6.2017).
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per concertar aquest
conveni.
MANIFESTEN
I.

Que és voluntat del Departament de Justícia establir un marc general d’actuació per a
l’any 2022 que permeti regular en un únic text normatiu, d’una banda, els mòduls i criteris
de compensació econòmica per les actuacions professionals dels procuradors d’ofici en
matèria d’assistència jurídica gratuïta i, de l’altra, les directrius i paràmetres que permetin
avançar en la millora de la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta.

II. Que la millora del servei d’assistència jurídica gratuïta es basa en la plena efectivitat de
les indemnitzacions econòmiques per les actuacions del torn d’ofici des del primer dia de
l’exercici de 2022, l’aplicació dels mòduls de compensació amb criteris uniformes per
part de tots els col·legis de procuradors, el compliment dels terminis de pagament i
l’establiment de sistemes de control de la qualitat del servei per tal de garantir i fer
plenament eficaç el dret constitucional de tota la ciutadania a la tutela judicial efectiva.
III. Que la Llei de política lingüística (d’ara endavant, LPL) i la Llei orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del poder judicial (d’ara endavant, LOPJ) estableixen que les actuacions judicials i
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GENERALITAT DE CATALUNYA

els documents presentats en un dels dos idiomes oficials tenen plena validesa i eficàcia,
sense necessitat de traducció. L’article 33 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, com
també l’article 13 de la LPL i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries
(ratificada a Estrasburg el 5 de novembre de 1992), preveuen el dret d’opció lingüística
dels ciutadans i ciutadanes que es relacionen amb l’Administració de justícia.
En aquest sentit, tant la Generalitat de Catalunya com els col·legis i el Consell dels
Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya consideren necessari
impulsar l’ús del català a l’Administració de justícia. El Departament de Justícia és
conscient que per assolir la normalització en l’ús del català en les actuacions judicials cal
el suport i la col·laboració dels operadors jurídics, així com de les corporacions
professionals de dret públic.
IV. Que la col·laboració continuada entre ambdues institucions es durà a terme a través
d’una comissió mixta de coordinació i seguiment, formada per representants del
Departament de Justícia (d’ara endavant, el Departament) i del Consell dels Il·lustres
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (d’ara endavant, el Consell).
V. Que el Departament vol reconèixer la tasca desenvolupada per la procuradoria catalana
per garantir l'assistència jurídica en els serveis del torn d'ofici, la seva col·laboració en la
lluita contra la violència sobre la dona, i també la participació i implicació del Consell i de
tots els col·legis de procuradors en el desenvolupament dels sistemes i l’aplicació
informàtica AJG, per tal de garantir el tractament unitari de les dades, la compartició de
la informació i l’agilitació de la tramitació i la gestió.
VI. Que és voluntat del Departament continuar amb la millora dels mòduls d’indemnització
econòmica amb l’objectiu de recuperar durant l’exercici posterior a l’exercici de vigència
d’aquest conveni, en funció de les disponibilitats pressupostàries, els imports del 20092010 que van ser objecte de disminucions importants durant el període de crisi
econòmica 2011-2013.
VII. L’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (d’ara endavant, TRLFPC) preveu la
possibilitat que la concessió d’una subvenció s’instrumenti mitjançant acords, pactes o
convenis amb entitats de dret públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per
assolir els objectius fixats, si bé són exigibles els mateixos requisits que, amb caràcter
general, estableix el capítol IX del TRLFPC. A tal efecte, l’article 48.7 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (d’ara endavant, LRJSP), disposa que el
conveni que instrumenti una subvenció ha de complir el que preveu la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant, LGS) i la normativa
autonòmica.
D’acord amb aquestes manifestacions i en el marc del que estableix el Decret 252/1996, de
5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del
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procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció
per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors (d’ara endavant, Decret
252/1996), ambdues parts adopten els següents

GENERALITAT DE CATALUNYA

PACTES
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular el marc d’actuació per a l’any 2022 de la prestació del
servei d’assistència jurídica gratuïta mitjançant les actuacions dels procuradors, amb la
determinació del seu contingut i abast, i establir la subvenció destinada a contribuir al
finançament del servei, de conformitat amb el que preveuen els articles 90.3.c, 94.2 i 94.5
del TRLFPC i l’article 22.2 de la LGS.
2. Règim jurídic
Aquest conveni es correspon amb la tipologia definida a l’article 47.2.c de la LRJSP i l’article
108.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (d’ara endavant, Llei 26/2010), ateses les
obligacions jurídiques directes per a les parts que s’hi especifiquen. Per tant, es regeix pels
seus pactes i, en el que no hi estigui previst, per la legislació sectorial corresponent i pels
preceptes que resultin aplicables dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010 i del capítol VI del
títol preliminar de la LRJSP, com també, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin
plantejar, pels principis de la legislació sobre contractes del sector públic (article 109.2 de la
Llei 26/2010).
Addicionalment, cal tenir en compte que l’article 94.5 del TRLFPC estableix la possibilitat
que la concessió d’una subvenció s’instrumenti mitjançant acords, pactes o convenis amb
entitats de dret públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per assolir els objectius
fixats, si bé són exigibles els mateixos requisits que, amb caràcter general, estableix el
capítol IX del TRLFPC. Així mateix, l’article 48.7 de la LRJSP disposa que el conveni que
instrumenti una subvenció ha de complir el que preveu la LGS i la normativa autonòmica.
3. Millora del sistema i de la qualitat del servei
Amb l’objectiu de millorar l’efectivitat i la qualitat de la prestació del servei i del sistema
d’assistència jurídica gratuïta, les parts es comprometen al següent:
-

La implantació de l’expedient electrònic. D’acord amb l’Ordre JUS/535/2010, de 12 de
novembre, per la qual s'aprova l'aplicació corresponent a l'automatització dels
procediments tramitats per les comissions d'assistència jurídica gratuïta, el Departament
fixa els requeriments tècnics i organitzatius de la informatització de la justícia gratuïta
(DOGC núm. 5761, de 23.11.2010) i els col·legis per la seva part han d’adaptar els seus
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a l’aplicació informàtica AJG, com a mitjà que

3

Doc.original signat per:
QUEMADA CUATRECASAS
ANGEL 03/02/2022,
MARIA LOURDES CIURO
BULDO 08/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*00ACVSDB9RLMO2YKBK8XG0WEYY5OWZIN*
00ACVSDB9RLMO2YKBK8XG0WEYY5OWZIN

Data creació còpia:
08/02/2022 09:11:01
Data caducitat còpia:
08/02/2025 00:00:00
Pàgina 3 de 14

garanteix el compliment de les normes d’interoperabilitat i especialment la tramitació
electrònica de l’expedient administratiu, i d’acord amb l’obligatorietat de relacionar-se
electrònicament que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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-

En l’àmbit de les actuacions professionals de representació, el Consell i els col·legis de
procuradors han de facilitar i col·laborar per conèixer l’opinió de la ciutadania pel que fa
al servei rebut del professional d’ofici, mitjançant enquestes o altres sistemes que es
posin en marxa i que poden abastar qualsevol dels àmbits de prestació del servei. El
Consell i els col·legis han de donar trasllat al Departament dels resultats de les
enquestes, qüestionaris o altres sistemes que hagin utilitzat.
La informació sobre el servei prestat ha d’incloure els diferents àmbits de prestació del
servei pel que fa a professionals, jurisdiccions i torns de guàrdia.

-

El Departament es compromet a realitzar les accions necessàries per transmetre als
jutjats i als col·legis d’advocats la importància que les peticions de designacions de
procuradors incloguin les dades i la informació necessària per tal que els col·legis de
procuradors puguin nomenar amb la màxima agilitat i seguretat els procuradors.

-

En relació amb la gestió col·legial, el Consell i els col·legis de procuradors han
d’organitzar i regular el funcionament dels serveis de representació gratuïta i torn d’ofici
d’acord amb les facultats establertes en els articles 22 de la Llei 1/1996 i 14.2 del Decret
252/1996.
Per tal de desenvolupar les previsions d’aquest apartat, una comissió específica d’aquest
conveni, prevista en el pacte 15, ha de fer el seguiment i l’anàlisi de l’aplicació de les
mesures, criteris i sistemes establerts per a la millora del servei i ha de donar compte a la
comissió mixta del compliment dels pactes d’aquest conveni.

4. Mòduls de compensació, despesa prevista i finançament
S’aproven els mòduls d’indemnització econòmica de les actuacions professionals de
procuradors que figuren a l’annex d’aquest conveni, els quals s’aplicaran des de l’1 de gener
de 2022.
S’estableix la identificació de les actuacions professionals en processos de violència sobre la
dona (VIDO).
Amb aquests mòduls es continua amb la millora progressiva de les compensacions als
professionals de la procura que exerceixen la justícia gratuïta, ja que tots aquests mòduls
s’augmenten de forma lineal un 2% respecte de l’any 2021.

4

Doc.original signat per:
QUEMADA CUATRECASAS
ANGEL 03/02/2022,
MARIA LOURDES CIURO
BULDO 08/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*00ACVSDB9RLMO2YKBK8XG0WEYY5OWZIN*
00ACVSDB9RLMO2YKBK8XG0WEYY5OWZIN

Data creació còpia:
08/02/2022 09:11:01
Data caducitat còpia:
08/02/2025 00:00:00
Pàgina 4 de 14

GENERALITAT DE CATALUNYA

En compliment del mandat legal de l’article 37 de la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d’assistència jurídica gratuïta (en endavant, LAJG), l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia, es compromet a abonar al Consell la
subvenció destinada a compensar les despeses en concepte de despeses de gestió
col·legial i les relatives a les actuacions dels professionals designats d’ofici, derivades del
reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2022, amb càrrec a la
partida pressupostària D/482.0012.00/2110, destinada a subvencionar el Consell per la
prestació d’assistència jurídica gratuïta, del pressupost per a l’exercici 2022.
La subvenció esmentada, que té caràcter nominatiu, està establerta en el pressupost de
despeses corresponent, i en els termes previstos a l’article 90.3.a del TRLFPC.
L’import global anual de la subvenció vindrà determinat per l’import final que es consigni en
l’esmentada partida pressupostària, atès el seu caràcter ampliable.
La subvenció inicial no pot superar el pressupost que aprovat per a l’any 2022 d’acord amb
la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any
2022, això és, 8.000.000 euros (vuit milions d’euros).
La previsió de la despesa corresponent a l’assistència jurídica gratuïta i les despeses de
gestió col·legial per a l’any 2022 és de 8.000.000 euros (vuit milions d’euros), dels quals
7.489.000 euros (set milions quatre-cents vuitanta-nou mil euros) corresponen a la
compensació de les actuacions professionals i 511.000 euros (cinc-cents onze mil euros)
corresponen a les despeses de gestió col·legial. Aquests imports tenen caràcter estimatiu i
es basen en part en les previsions realitzades amb les dades dels anys 2021 i 2019, però
sempre tenint en compte l’excepcionalitat d’aquests darrers anys de pandèmia i l’augment
progressiu de l’activitat judicial.
L’import definitiu de la subvenció vindrà determinat en funció del nombre i de les actuacions
efectivament acreditades i justificades.
Ateses les característiques dels beneficiaris i la naturalesa de les actuacions
subvencionades, no és necessari establir garanties sobre la bestreta o el pagament a
compte concedits.
Amb la signatura del present conveni s’autoritza a les unitats gestores corresponents per a
la comptabilització de la disposició de crèdit a favor del Consell en el sistema corporatiu de
la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les
obligacions econòmiques derivades.
El Consell i els col·legis de procuradors, en la seva condició d'entitats col·laboradores en la
distribució de la subvenció, han de complir totes les obligacions previstes pels articles 15 de
la LGS, 91.c i 96 del TRLFPC. Així mateix, han de facilitar tota la informació que els sigui
requerida pels òrgans de control de la Generalitat de Catalunya.
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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 per l'article 99 del TRLFPC, i en especial per l'article 92 bis, apartat 3, en
relació amb les donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït, així com per
l'article 37 de la LGS, donarà lloc a la revocació de la subvenció, totalment o parcialment,
segons escaigui.
5. Tramitació i justificació de la subvenció
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.
D’acord amb l’article 25 del Decret 252/1996, la facturació de l’actuació de la procura
s’efectuarà un cop s’hagi acreditat l’inici de l’activitat professional i el compliment dels tràmits
processals que per a cada tipus de procediment defineix aquest article. Així mateix, la
documentació justificativa ha d’expressar inequívocament que el procurador ha efectuat
l’actuació i ha d’incloure la documentació completa que acrediti l’actuació realitzada en els
termes que estableix l’article esmentat.
L’import final de les successives bestretes lliurades serà 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 procedir al lliurament de les bestretes trimestrals, el Consell ha de presentar, en format
electrònic, dins dels primers quinze dies de cada trimestre natural, el certificat que preveu
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 de
procuradors, ha de trametre al Departament un certificat amb les dades dels col·legis de
procuradors de què disposi, perquè el Departament pugui tramitar el lliurament de la
bestreta de fons per a aquests col·legis, en els termes que preveu 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.
D’acord amb l’article 32 del Decret 252/1996, els col·legis de procuradors, a través del
Consell, han de presentar al Departament, dins dels primers quinze dies de cada trimestre
natural i en format electrònic estàndard de càlcul, el contingut de la justificació del trimestre
immediatament anterior desglossat per àrees i pels partits judicials dels col·legis respectius.
Aquesta justificació ha de comprendre un full de càlcul estàndard que ha d’incloure, per
columnes, els camps següents:
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-

Període de certificació (trimestre).
Període de certificació (any).
Col·legi de procuradors.
Número col·legial.
Nom del procurador/a.
Partit judicial.
Número de designació o alta de l’expedient col·legi / any (ha de ser idèntic per a totes
les justificacions de mòduls del mateix procediment).
Número d’expedient de justícia gratuïta / any.
Data d’actuació (format data).
Data de justificació (format data).
Número d’acreditació identificativa DNI/NIE/altres.
Nom de la persona beneficiària.
Distinció home/dona (H/D).
Tipus de procediment.
VIDO (si s’escau).
Tipus d’actuació.
Òrgan judicial.
Codi de mòdul.
Import (en format número).

Tots els registres han de contenir informació, i la transcripció de les dades que siguin
coincidents ha de ser idèntica.
6. Reintegrament econòmic dels imports percebuts amb càrrec a fons públics
Quan un òrgan judicial comuniqui al col·legi professional que un procurador designat d’ofici
ha percebut els seus drets a través de l’oportuna taxació de costes, el col·legi ha de deduir
en la següent liquidació mensual d’acreditacions professionals realitzades pel procurador
l’import net percebut pel mòdul de compensació corresponent.
De la mateixa forma cal procedir quan sigui el procurador qui comuniqui la percepció dels
seus honoraris a través de qualsevol de les regles que preveu l’article 36 de la LAJG.
Aquesta justificació ha de comprendre un full de càlcul estàndard que ha d’incloure, per
columnes, els camps següents:
-

Període de certificació de la devolució (trimestre).
Període de certificació de la devolució (any).
Data de devolució.
Col·legi de procuradors.
Número col·legial.
Nom del procurador/a.
Número de designació o alta de l’expedient col·legi / any.
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-

Número d’expedient de justícia gratuïta / any.
Període de certificació de justificació de l’actuació (trimestre/any).
Data de justificació de l’actuació.
Nom de la persona beneficiària.
Motiu de devolució (actuació duplicada, cobrament de costes, cobrament de la persona
beneficiària, millor fortuna, incidència informàtica, canvi de mòdul aplicable, etc.).
Codi de mòdul justificat.
Import.

7. Despeses de gestió
El Departament compensarà les despeses de gestió col·legial de la prestació de
l’assistència jurídica gratuïta amb l’import resultant d’aplicar el mòdul de 4 euros per
designació emesa pels col·legis de procuradors en els procediments en què s’ha demanat
assistència jurídica gratuïta, independentment del nombre d’actuacions que hagi comportat
cada designació.
D’acord amb el que disposa l’article 30 del Decret 252/1996, l’import d’aquesta compensació
no pot superar el 8 % de l’import meritat per les assistències jurídiques gratuïtes
reconegudes durant l’anualitat.
Per tal de fer efectiu el lliurament d’aquests imports, el Consell ha de remetre al
Departament, dintre del termini dels quinze dies naturals següents a la fi de cada trimestre,
un certificat en format electrònic on s’indiqui el nombre de designacions d’ofici en matèria
d’assistència jurídica gratuïta emeses per cadascun dels col·legis de procuradors durant el
trimestre justificat, desglossat per mesos naturals. El Departament ha de fer el lliurament de
fons amb periodicitat trimestral, d’acord amb les certificacions trimestrals rebudes.
En cas que les dades certificades pels col·legis no coincideixin amb les que consten a
l’aplicació informàtica AJG, cal atenir-se a les dades de l’aplicació, sens perjudici de la
valoració de les al·legacions que puguin efectuar els col·legis per a la seva justificació. El
Consell ha de distribuir els fons rebuts per aquest concepte entre els respectius col·legis i
detreure’n la quantitat que li correspongui per a les gestions pròpies del Consell.
En compliment de l’article 4 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, modificada per l’Ordre
VEH/79/2020, de 9 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, la justificació ha
de comprendre:
a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’activitat subvencional, amb les
activitats realitzades.
b) Una memòria econòmica del cost de les activitats realitzades, la qual el Consell ha de
remetre al Departament dintre del termini dels quinze dies naturals següents a la fi de
cada trimestre.
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8. Aplicació informàtica

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’acord amb l’Ordre JUS/535/2010, s’ha desenvolupat l’aplicació informàtica AJG, que
permet la tramitació electrònica dels expedients de justícia gratuïta.
De conformitat amb la disposició addicional de l’Ordre esmentada, els col·legis d’advocats i
de procuradors dels tribunals de Catalunya tenen l’obligació d’adaptar els seus mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics a l’aplicació d’assistència jurídica gratuïta.
En aquest sentit, el Consell i els col·legis de procuradors han d’assolir durant l’any 2022 la
seva integració a l’aplicació informàtica d’assistència jurídica gratuïta, per tal d’automatitzar
la designació de procuradors d’ofici en els casos de reconeixement del dret d’assistència
jurídica gratuïta, i també per a la gestió del pagament de les compensacions per les
actuacions de professionals designats d’ofici en casos d’assistència jurídica gratuïta.
Els requeriments tècnics i organitzatius els ha de fixar el Departament, el qual els
comunicarà a les reunions corresponents de seguiment tècnic de l’aplicació informàtica,
d’acord també amb les previsions de la disposició addicional de l’Ordre esmentada. Per tal
de desenvolupar les previsions d’aquest apartat, la comissió tècnica que preveu el pacte 15
ha de fer el seguiment de les diferents qüestions que sorgeixin arran de la implantació
d’aquesta nova aplicació informàtica, així com pel que fa a l’adopció de les mesures
escaients tendents a la dinamització i acompliment dels objectius previstos.
El procés d'informatització i digitalització d'AJG ha de prioritzar la col·laboració mútua entre
el Departament, el Consell i el CICAC per treballar els projectes informàtics amb l’objectiu
d’optimitzar recursos amb el màxim estalvi de costos, per a la millora de la qualitat del servei
d'assistència jurídica gratuïta.
El Departament de Justícia, per la seva banda, està treballant amb el compromís
d’aconseguir la implantació del sistema e-justícia.cat en l'àmbit de la jurisdicció penal per
completar la informatització de la gestió processal de l’Administració de justícia.
En el marc de les competències establertes en la legislació vigent, el Consell i els col·legis
de procuradors a través del seu reglament dels serveis d'assistència jurídica gratuïta i torn
d’ofici han d’establir les seves pròpies normes per a l'organització interna i funcionament del
servei.
9. Coneixement de la llengua catalana
El Consell i els col·legis de procuradors dels tribunals de Catalunya han de garantir que els
professionals que prestin el servei d’assistència jurídica gratuïta puguin atendre i actuar en
la llengua que, d’entre les dues llengües oficials de Catalunya, esculli el ciutadà que
accedeixi al servei.
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El Consell i els col·legis han de fomentar el català, han d’informar la ciutadania del dret
d’opció lingüística i han de vetllar perquè se n’estengui l’ús en les actuacions professionals a
l’Administració de justícia. Per això, els professionals han de tenir cura d’emprar el català en
les actuacions en què sigui possible i fer constar expressament aquesta opció.

GENERALITAT DE CATALUNYA

10. Formació
El Consell i els col·legis de procuradors han de vetllar perquè els professionals que presten
el servei d’assistència jurídica gratuïta compleixin els requisits de formació que són exigibles
d’acord amb la LAJG, la normativa que la desplega i el Decret 252/1996.
El Consell ha d’aprovar els programes de formació general sobre la prestació del servei
d’assistència jurídica gratuïta, els quals s’han d’ajustar als requisits de qualitat i homologació
establerts pel Departament. Els col·legis de procuradors han de supervisar el compliment
per part dels procuradors de la formació i la seva acreditació.
El Departament i el Consell consideren la formació continuada dels professionals que
presten els seus serveis en el marc de l’assistència jurídica gratuïta un element clau per
garantir la qualitat del servei. Amb aquesta finalitat, el Consell, amb la col·laboració del
Departament, ha de dur a terme una tasca de formació continuada mitjançant l’organització
de cursos de perfeccionament i actualització en matèria d’assistència jurídica gratuïta, que
han d’anar adreçats tant als professionals en exercici com als de nou accés, amb l’objectiu
que tots els procuradors dels tribunals de Catalunya adscrits als serveis d’assistència
jurídica gratuïta i torn d’ofici rebin aquesta formació.
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada col·laborarà amb els col·legis de
procuradors en la formació dels professionals que presten el servei d’assistència jurídica
gratuïta o accedeixin a prestar-lo.
En especial atenció a la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere, així com a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de la
Generalitat de Catalunya, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, els
col·legis de procuradors i el Consell han de vetllar per implantar programes de formació
especifica i continuada en aquesta matèria entre els procuradors i procuradores de
Catalunya.

11. Còpies, gravació i reproducció de la imatge i el so
En aquelles jurisdiccions / partits judicials on el procurador tingui accés a l’expedient
electrònic a través de l’extranet del professional, ell mateix s’ha d’autoproveir de les còpies
que calgui o dels vídeos (mitjançant la descàrrega de la documentació). Tanmateix, quan el
procurador representi un ciutadà, associació o fundació amb dret a l’assistència jurídica
gratuïta (àmbit subjectiu que estableix l’art. 2 de la LAJG), ha de ser el jutjat qui li faciliti les
còpies en paper dels escrits iniciadors del procediment, de contestació i d’aquelles
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actuacions que no estiguin disponibles en suport electrònic en aquells assumptes en què
han de portar les còpies per a les diferents parts processals. En aquest sentit, s’ha de
garantir que els procuradors que actuïn en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta puguin
disposar o tenir accés a les targetes que permeten utilitzar les fotocopiadores que amb
aquesta finalitat tinguin habilitades els òrgans judicials.
12. Requeriment judicial de professionals d’ofici
El Departament ha de vetllar davant dels òrgans de govern del poder judicial perquè els
òrgans judicials donin compliment estricte al que estableix l’article 21 de la LAJG, de manera
que en aquells casos en què, d’acord amb la legislació processal, els òrgans judicials
considerin necessari requerir als col·legis professionals el nomenament provisional de
procurador, a fi de garantir de forma immediata els drets de representació de les parts, els
òrgans judicials dictin una resolució motivada.
13. Abonament de la condemna de la part contrària a pagar les costes
El Departament ha de vetllar davant dels òrgans de govern del poder judicial perquè quan la
part a la qual s’ha reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta venci en el procediment
judicial corresponent amb condemna de la part contrària a pagar les costes, aquestes, un
cop consignades per la part condemnada, siguin abonades per l’òrgan judicial, en la part que
pertoqui, directament al professional designat per dur a terme l’assistència jurídica gratuïta,
d’acord amb l’article 36 de la LAJG, interpretat com un dret subjectiu, de naturalesa
patrimonial, a la indemnització en favor dels professionals intervinents en la representació i
defensa del beneficiari del dret a l’assistència jurídica gratuïta (Interlocutòria 309/2010, de 20
de desembre, de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 12a).
14. Actes de comunicació en el marc de l’assistència jurídica gratuïta
El Departament de Justícia i el Consell han d’analitzar i valorar l’impacte que en matèria
d’execució d’actes de comunicació en el marc de l’assistència jurídica gratuïta puguin tenir
per als procuradors dels tribunals les prescripcions de l’article 152 de la Llei d’enjudiciament
civil. En cas que es detecti que l’aplicació de la modificació legislativa genera distorsions o
greuges en l’activitat dels procuradors que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta, el
Departament i el Consell es comprometen a col·laborar en la recerca i adopció de les
mesures i actuacions adients per resoldre la problemàtica detectada.
15. Comissió tècnica de seguiment
Es constitueix una comissió tècnica per fer el seguiment d’aquest conveni, integrada per dos
representants del Departament, designats pel secretari per a l’Administració de Justícia, i
dos representants del Consell, designats pel Consell mateix.
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La comissió tècnica té com a funcions el seguiment de l’execució del conveni, l’avaluació de
l’assoliment dels seus objectius i resoldre els problemes d’interpretació i compliment que
puguin plantejar-se respecte del conveni.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Entre d’altres, la comissió té les funcions següents:
-

-

-

En l’àmbit de millora del sistema i de la qualitat del servei, ha de fer el seguiment i
l’anàlisi de l’aplicació de les mesures, criteris i sistemes establerts i del compliment dels
acords d’aquest conveni.
Respecte de l’aplicació informàtica, ha de fer el seguiment i l’anàlisi de les diferents
qüestions que sorgeixin en la implantació d’aquesta aplicació, així com pel que fa a
l’adopció de les mesures escaients tendents a la dinamització i acompliment dels
objectius previstos.
En matèria de causes de resolució, ha de rebre el requeriment a la part incomplidora de
les obligacions i compromisos assumits en aquest conveni.
En matèria de mòduls, ha d’analitzar i preparar les propostes de resolució per a la
comissió mixta.
En relació amb les peticions de designacions de procuradors, ja sigui per requeriment
de l’òrgan judicial o a petició del servei de tramitació dels col·legis d’advocats
(SERTRA), ha d’acordar les dades necessàries que s’hi han de fer constar.

16. Vigència temporal
Aquest conveni és vigent de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. Els
signants poden acordar-ne la pròrroga, de forma expressa, per períodes anuals i d’acord
amb les previsions de l’article 49.h.2 de la LRJSP.
17. Causes d’extinció i de resolució
1. De conformitat amb el que estableix l’article 51 de la LRJSP, aquest conveni s’extingeix
pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o per incórrer en qualsevol
causa de resolució.
2. Són causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment també s’ha de comunicar a la comissió mixta de
coordinació i seguiment.
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Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part
que l’hagi adreçat ha de notificar a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i el
conveni s’entén resolt.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
3. En el cas d’extinció anticipada del conveni les parts han d’acordar la forma de finalitzar les
actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, cal establir un termini improrrogable per a la
seva consecució.
18. Resolució de conflictes i jurisdicció competent en cas de litigi
Les controvèrsies que puguin sorgir quant a l’aplicació i interpretació d’aquest conveni s’han
de resoldre per acord de les parts, de conformitat amb el que estableix el pacte 15.
Quant a les qüestions litigioses que puguin sorgir, ambdues parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa dels tribunals de Barcelona.
19. Portal de la transparència
Les parts signants d’aquest conveni manifesten el seu consentiment perquè les dades
personals que hi consten, així com la resta de les especificacions que s’hi contenen, puguin
ser publicades al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
El conveni s’ha de publicar també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 112.2 de la Llei 26/2010.
Com a prova de conformitat, les parts signen aquest document mitjançant signatura
electrònica.

Lourdes Ciuró Buldó
Consellera de Justícia

Ángel Quemada Cuatrecasas
President del CICPTC

13

Doc.original signat per:
QUEMADA CUATRECASAS
ANGEL 03/02/2022,
MARIA LOURDES CIURO
BULDO 08/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*00ACVSDB9RLMO2YKBK8XG0WEYY5OWZIN*
00ACVSDB9RLMO2YKBK8XG0WEYY5OWZIN

Data creació còpia:
08/02/2022 09:11:01
Data caducitat còpia:
08/02/2025 00:00:00
Pàgina 13 de 14

Annex
Mòduls de procuradors per al 2022
Codi Assumptes

Mòduls
en euros
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Àmbit penal i
1

Instrucció (sumari / procediment ordinari)

34,42

2

Instrucció (abreujat)

34,42

3

Instrucció (jurat)

34,42

4

Procediment en jutjat penal

34,42

5

Procediment en audiència (abreujat/sumari/jurat)

34,42

6

Apel·lacions

34,42

7

Executòries penal

11,31

8

Procediments d’especial complexitat (dies de vista superior a 3 o
compareixences superior a 6; o a petició de la Junta de Govern)

67,89

Àmbit civil ii
9

Mesures provisionals

48,10

10

Família contenciós

61,78

11

Família mutu acord

35,38

12

Civil general

63,65

13

Apel·lacions

39,13

14

Procediment monitori

33,46

Execució civil
15

Civil general

31,59

16

Família contenciós

30,63

17

Mesures provisionals/coetànies

24,04

18

Monitori

17,44

Àmbit contenciós administratiu
19

Recurs contenciós administratiu

53,74

20

Apel·lacions

53,74

i

Incloent-hi actuacions de VIDO.

ii

Incloent-hi actuacions de VIDO.
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