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ANEXO 
Módulos e bases da compensación económica 

Baremos para o primeiro semestre do ano 2010 

  Módulo 

Asistencia ao detido ou preso   

Asistencia individualizada  102,73 € 

   

Xurisdición penal    

Procedemento ante o tribunal do xurado   474,53 € 

Asistencia diaria á vista ante o tribunal do xurado a partir 
do segundo día 

 
116,74 € 

Procedemento ordinario por delito  455,30 € 

Procedemento abreviado de especial complexidade (causa 
de máis de 1.000 folios) 

 
455,30 € 

Procedemento por delito contra a seguridade do tráfico 
(alcoholemias) 

 
233,49 € 

Procedemento penal abreviado  338,55 € 

Procedemento axuizamento rápido de delitos sen 
conformidade 

 
350,23 € 

Procedemento axuizamento rápido de delitos con 
conformidade 

 
233,49 € 

Xuízo de faltas  151,76 € 

Menores. Proceso terminado con sentenza  233,49 € 

Menores. Proceso con outras formas de terminación  175,12 € 

Recurso ante o xulgado de vixilancia penitenciaria con 
intervención preceptiva ou designación de avogado por 
requirimento xudicial, conforme o artigo 21 da Lei de 
asistencia xurídica gratuíta 

 

157,61 € 

Saídas a centros de prisión (máximo dúas saídas por 
proceso) 

 
19,85 € 

Desprazamentos para a asistencia a xuízo oral (avogados 
con despacho oficial nun partido xudicial distinto do da 
sede do xulgado do penal ou da audiencia provincial) 

 

40,86 € 

Recursos de apelación. Proceso por delito  157,61 € 

Recursos de apelación. Xuízo de faltas  128,41 € 

Defensa xurídica inmediata da muller en dilixencias 
policiais, tramitación da orde de protección e 
procedementos administrativos que traian causa directa ou 
indirecta de violencia doméstica 

 

102,73 € 

Xurisdición contencioso-administrativa   

Recurso contencioso-administrativo  338,55 € 

Recurso contencioso-administrativo. Procedemento 
abreviado 

 
233,49 €  

Vía administrativa (estranxeiría e asilo)  116,74 € 

Recursos de apelación   157,61 € 

   

Xurisdición social   

Procesos laborais (ordinarios e especiais)  258,35 € 

Recursos de suplicación  157,61 € 

Xurisdición militar   

Proceso íntegro  221,81 € 

   

Recursos de casación e amparo   

Recurso de casación  350,23 € 

Recurso de casación cando non se formaliza e hai só 
anuncio 

 
49,11 € 

Recurso de amparo  350,23 € 

   

Actuacións extraprocesuais    

Transaccións extraxudiciais   (*)    75%  

Informe motivado da insostibilidade da pretensión  76,57 € 

Desistencia previa ao proceso por pasividade da persoa 
axuizable, estudo e preparación do asunto, previo á 
presentación da demanda 

 

 (*) 30%  

   

Normas xerais   

Sometemento   (*) 30%  

Execución da sentenza posterior aos dous anos de recaída 
a resolución xudicial, agás na xurisdición civil 

 
 (*) 30%  

   

(*) Sobre o módulo aplicable ao procedemento   
 

Avogados/tipoloxía 

  Módulo 

CONSELLERÍA DE FACENDA

Resolución do 28 de maio de 2010 pola
que se ordena a publicación do acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 27 de
maio de 2010, polo que se aproba un plan
de racionalización de recursos humanos
para a creación de prazas de persoal fun-
cionario na Secretaría Xeral de Moderni-
zación e Innovación Tecnolóxica.

A planificación de recursos humanos nas adminis-
traciones públicas ten como obxectivo contribuír á

Xurisdición civil    

Procedemento ordinario  350,23 € 

Xuízo verbal   233,49 € 

Proceso matrimonial contencioso completo  350,23 € 

Proceso matrimonial de mutuo acordo  189,81 € 

Medidas provisionais previas á demanda  93,40 € 

Modificación de medidas   326,89 € 

Proceso sobre filiación, paternidade ou capacidade, agás 
expedientes do artigo 763 da LAC 

 
233,49 € 

Monitorio   116,74 € 

Actuación nun proceso como contador partidor   253,08 € 

Proceso de división xudicial de patrimonios  175,12 € 

Execucións de títulos xudiciais con oposición e 
posteriores a dous anos  

 
175,12 € 

Cambiario e execución de títulos non xudiciais   175,12 € 

Expedientes de xurisdición voluntaria e expedientes de 
internamento non voluntario por razón dun trastorno 
psíquico 

 

175,12 € 

Recursos de apelación   157,61 € 


