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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 39de la Normativa de l’Advocacia Catalana, aprovada mitjançant Resolució
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 24 de Març de 2.009,
publicada en el DOGC de 6 d’abril de 2.009, en clara sintonia amb la normativa de
lliure competència, a la qual resta sotmesa l’advocacia en matèria d’honoraris
professionals, estableix que els honoraris seran els que lliurament pactin l’advocat/da o
la societat professional i el client, i recomana expressament la formalització del pacte
assolit en matèria d’honoraris.
Així els honoraris són lliures i no poden quedar sotmesos a cap tipus de barem.
Al seu torn, l’article 39 de la Llei 7/2006 estableix, entre les funcions dels col·legis
professionals, la d’informar en els processos judicials i administratius en els quals es
discuteixen qüestions relatives a honoraris i aranzels professionals. Aquesta funció ve
igualment fixada en la legislació processal i, entre d’altres, en l’article 246.1 de la LEC.
El compliment d’aquestes funcions que per imperatiu legal corresponen als col·legis
professionals, fa necessari dotar al Col·legi d’Advocats de Girona d’elements que li
permetin dur-les a terme de manera objectiva i efectiva.
Aquesta és la pretensió d’aquest text, que esdevé necessari tant als efectes que el
Col·legi pugui desenvolupar la funció informadora prevista en la legislació vigent, com
per a la defensa del consumidor, ja que es constitueix com un mecanisme efectiu
d’informació que li permet conèixer les possibles conseqüències econòmiques que
tindria una condemna en costes, tal i com preveu l’article 44,1 de la Normativa de
l’Advocacia Catalana.
En el text es mantenen com a paràmetres de fixació i determinació d’honoraris
professionals, la quantia de l’assumpte proposada i acceptada per les parts així com les
seves conseqüències econòmiques, el temps esmerçat, el treball efectivament realitzat,
el grau de complexitat, la necessitat d’especialització, la urgència, el tipus de
procediment i el resultat obtingut.
Per tant, aquests Criteris es configuren com a pautes orientadores d’utilització interna
per part del Col·legi, aplicables quan hi hagi una controvèrsia sobre l’import dels
honoraris professionals i se li requereixi l’emissió d’un dictamen sobre els honoraris.
Per aquest motiu queden excloses totes aquelles actuacions professionals que, per la
seva naturalesa, no suposaran una condemna en costes ni produiran controvèrsia en seu
de jura de comptes.
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TÍTOL I - CRITERIS GENERALS

Criteri 1.- Llibertat d’honoraris i full d’encàrrec.
1.-La quantia dels honoraris professionals és la lliurament pactada entre el client i el/la
lletrat/da, tot respectant la normativa deontològica i en matèria de lliure competència.
La forma de retribució és igualment la pactada lliurament, fins i tot mitjançant un
percentatge sobre el resultat del plet.
2.- La lletrada o el lletrat i el client poden establir els aspectes que considerin oportuns
sobre els honoraris professionals, com ara la forma i el termini de pagament, les
provisions de fons, les actuacions judicials i extrajudicials incloses, els criteris de
quantificació, la previsió de possibles incidències o les despeses que corresponen a
altres professionals, mitjançant pressupost, full d’encàrrec o contracte d’arrendament de
serveis, que no ha de revestir cap tipus de forma determinada. No obstant això i als mers
efectes probatoris, es recomana que el pacte d’honoraris es faci constar per escrit.

Criteri 2.- Àmbit d’aplicació dels criteris.
Aquests Criteris tenen per finalitat oferir unes pautes orientadores que permetin la
fixació dels honoraris dels advocats/des quan hi hagi una controvèrsia sobre el seu
import i sigui necessària l’emissió per part del col·legi professional d’un dictamen en
matèria d’honoraris professionals. Llevat de pacte sobre honoraris.

Criteri 3.- Informació al client sobre els honoraris professionals.
Quan sigui raonablement previsible que els honoraris professionals excedeixin d’una
quarta part de l’interès econòmic del litigi o assumpte, el/la lletrat/da haurà d’advertirho al client abans d’iniciar l’actuació professional i recollir el consentiment del client
per escrit. Igualment i quan sigui requerit a l’efecte pel client, el/la lletrat/da l’haurà
d’informar dels honoraris que previsiblement li correspondrà pagar en cas que sigui
condemnat en costes

Criteri 4.- Actuacions incloses als efectes de determinació dels honoraris.
Els criteris establerts pel càlcul dels honoraris professionals en els assumptes judicials
inclouen, d’acord amb la normativa processal vigent al moment de fer l’actuació
professional, la seva completa tramitació en cada instància, així com totes les actuacions
prèvies, preparatòries i necessàries.

Criteri 5.- Condemna en costes
L’expressa imposició de les costes processals a una de les parts no eximeix als litigants,
ja sigui afavorit o condemnat en costes, de l’obligació de pagar els honoraris a la seva
lletrada o al seu lletrat en la forma pactada.
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Criteri 6.- Bases per a la fixació dels honoraris professionals.
La fixació dels honoraris professionals requereix la ponderació de diversos elements,
com la quantia de l’assumpte proposada i acceptada per les parts així com les seves
conseqüències econòmiques, el temps esmerçat, el treball efectivament realitzat, el grau
de complexitat, la necessitat d’especialització, la urgència, el tipus de procediment i el
resultat obtingut, entre d’altres. Aquests elements s’han de valorar de forma conjunta i
posant-se en relació entre si, de manera que el resultat sigui proporcionat i adequat a les
circumstàncies concretes de l’assumpte.

Criteri 7.- Escales per el càlcul dels honoraris professionals.
Als efectes de determinació dels honoraris derivats de procediments judicials en tots els
ordres jurisdiccionals, s’estableixen quatre escales aplicables sobre la base de càlcul que
correspongui en cada cas i segons el tipus de procediment i la matèria. En cap cas el
primer acumulat de cada escala es prendrà com a import dels honoraris quan el resultat
d’aplicar sobre la base de càlcul el percentatge que correspongui li sigui inferior, sinó
que serà aquest últim resultat el que constituirà l’import de la minuta, sense perjudici
del que es dirà en les recomanacions corresponents als procediments concrets.
Base
Escala 1 Acumulat Escala 2 Acumulat Escala 3
Fins a 3.000€
10%
300
15%
450
20%
Fins a 20.000€
8%
1.660
12% 2.490
15%
Fins a 50.000€
7%
3.760
9% 5.190
11%
Fins a 100.000€
4%
5.760
5% 7.690
8%
Fins a 300.000€
2%
9.760 2’50% 12.690
4%
Fins a 600.000€
1%
12.760
1% 15.690
2%
Fins a 1.500.000€ 0’50% 17.260 0’75 22.440
1,50%
L’excés
0’25%
0’30%
0’50%

Acumulat Escala 4
600
30%
3.150
20%
6.450
15%
10.450
10%
18.450
7%
24.450
5%
37.950
3%
0,60%

Acumulat
900
4.300
8.800
13.800
27.800
42.800
69.800

Criteri 8.- Interessos.
Llevat els casos especials previstos en aquests criteris, es poden incloure en la base de
càlcul els interessos quan constin aprovats judicialment i sempre que hagin estat objecte
de controvèrsia en el plet principal.

Criteri 9.- Actualització monetària.
Els honoraris indicats en aquests criteris es poden actualitzar mitjançant l’aplicació de
l’increment de l’IPC de Catalunya.
En els assumptes en què la minuta es confeccioni dins la mateixa anualitat en què
s’hagin iniciat les actuacions no s’ha d’aplicar l’actualització monetària.
Quan hagi transcorregut una o més anualitats, s’aplicarà l’IPC que correspongui des de
l’inici de les actuacions professionals, computat acumulativament, amb caràcter
mensual, fins a la data d’acabament de l’actuació o actuacions a minutar.
Quan aquests honoraris estiguin fixats mitjançant una quantia fixa, l’actualització
monetària s’aplicarà sobre la mateixa quantia i des de la data d’entrada en vigor dels
criteris.
Els honoraris que resultin d’aplicar l’escala corresponent sobre la base de càlcul s’han
d’actualitzar des de la data d’inici del procediment o incident, llevat que en les
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actuacions consti una altra quantia que ja estigui actualitzada respecte a la fixada a
l’inici del mateix procediment o incident.

Criteri 10.- Complexitat.
Quan en un procediment concorrin circumstàncies que per la seva naturalesa suposin
una especial complexitat, com ara la prova practicada, la matèria que es tracti, el
número de litigants, l’especialització exigida, les accions exercitades, el fons de
l’assumpte, el nombre de sessions de les vistes o altres anàlogues, els honoraris
resultants d’aplicar l’escala sobre la base de càlcul es podran incrementar fins a un
màxim d’un 50%, sempre que es justifiquin pel minutant les concretes circumstàncies
determinants de la complexitat al·legada de l’assumpte, tenint en compte de forma
ponderada i moderada els paràmetres establerts pel criteri 6.

Criteri 11.- Determinació de la quantia als efectes de càlcul d’honoraris.
1.- Als efectes de càlcul dels honoraris en una taxació de costes, es recomana que la
quantia de l’assumpte vingui determinada per la fixada per les parts en seu del
procediment o, en el seu cas, per l’import de la condemna. I això sense perjudici de les
regles de determinació de la quantia contingudes en aquests criteris segons la matèria
que es tracti.
2.- Als efectes d’honoraris a càrrec del propi client, es recomana que la quantia vingui
determinada per les regles següents:
a) Supòsits d’estimació íntegre de les pretensions formulades: es recomana
prendre com a base la fixada per les parts en seu del procediment o, en el seu cas, per la
condemna fixada en la sentència. No obstant això, respecte dels honoraris de la lletrada
o lletrat de la part condemnada, la base no en podrà ultrapassar el 50%.
b) Supòsits de desestimació íntegre de les pretensions formulades: Es recomana
prendre com a base la fixada per les parts en seu del procediment. No obstant això,
respecte dels honoraris de la lletrada o lletrat de la part reclamant la base no en podrà
ultrapassar el 50%.
c) Supòsits d’estimació parcial de les pretensions formulades:
c.1) Quant els honoraris del lletrat/da de la part reclamant, es recomana prendre
com a base l’import de la condemna a la sentència. Quan aquesta sigui inferior al 50%
de la quantia reclamada a la demanda, es pot prendre aquest percentatge del 50% sobre
la mateixa, sempre que la pretensió no es consideri temerària.
c.2) Respecte dels honoraris del lletrat/da de la part condemnada, es recomana
prendre com a base la quantia resultant de la diferència entre la quantitat reclamada i la
fixada en la sentència, sense que pugui ultrapassar el 50% de la quantia reclamada en la
demanda.
3.- Als efectes de càlcul dels honoraris derivats d’un procediment incidental o recurs, la
quantia ha de venir determinada per allò que constitueixi l’interès i objecte propi de
l’incident o recurs, encara que pugui no coincidir amb la quantia del procediment
principal.
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Criteri 12.- Acumulació d’actuacions.
Es minuta de forma separada cada període o fase dels processos duts a terme fins a
l’acumulació i des d’aquesta es minuta de forma conjunta, sumant les quanties pròpies
de cadascuna de les actuacions.

Criteri 13.- Acumulació d’accions.
En els procediments on s’exercitin de forma acumulada, per una mateixa part, diverses
accions susceptibles de quantificar-se, es sumaran totes les seves quanties i sobre el
resultat conjunt s’aplicarà l’escala que correspongui.
Per poder aplicar aquest criteri serà necessari que les accions acumulades s’exercitin de
forma principal i no subsidiària i que es quantifiquin en l’escrit inicial.
Si la quantia es fixa com a indeterminada, es considerarà que la base no podrà
ultrapassar la xifra de 30.000 Euros.

Criteri 14.- Pluralitat de litigants.
1.- Quan en un mateix procediment en el que s’exercitin pretensions solidàries recaigui
condemna en costes a favor de diversos litigants que hagin comparegut sota diferent
direcció, es recomana que es calculi una sola minuta amb la base corresponent a la suma
de les pretensions exercitades i que el resultat s’incrementi en un percentatge del 10%
per cada lletrat/da, sense comptar el primer i fins el límit del 60%. El resultat així
obtingut serà l’import total de la minuta que serà prorratejada entre tots els lletrats i
lletrades afavorits/des per la condemna en costes.
2.- Aquest increment percentual serà igualment aplicable en els casos de càlcul d’una
sola minuta a càrrec d’una pluralitat d’interessats que hagin comparegut amb diferent
direcció lletrada i quan les pretensions siguin solidàries.

TÍTOL II – DISPOSICIONS COMUNES

Criteri 15.- Processos amb pretensions de quantia indeterminada.
En aquells procediments que la quantia no es pugui determinar es recomana prendre
com a base la xifra de 30.000 €, llevat que en l’escrit inicial es faci constar una quantia
superior o inferior i la mateixa no sigui objecte de discussió. Això sense perjudici del
que s’estableix en criteris especials, ja pel tipus de procediment, ja per raó de la matèria.

Criteri 16.- Incident de taxació de costes processals.
1.-Pels incidents d’impugnació de la taxació de costes per indegudes o excessives es
recomana calcular els honoraris aplicant l’escala 1 del criteri 7 sobre l’import de la
partida o partides impugnades i, per tant, controvertides, amb un increment de 150 €
quan se celebri vista.
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En cas d’estimació de la impugnació de costes per excessives, la base de càlcul vindrà
donada per la diferència entre la quantia de la partida o partides impugnades i la
definitivament fixada en la taxació.
En cas que es desestimi la impugnació, la base de càlcul serà la diferència entre l’import
de la partida o partides impugnades i el que l’impugnant va considerar correcte, llevat
que l’impugnant no hagi manifestat l’import considerat correcte, cas en el qual la base
serà la totalitat de la partida impugnada.
2.- Si el/la lletrat/da del litigant afavorit per la condemna en costes rebaixa de forma
expressa l’import de la seva minuta en el tràmit d’oposició a la impugnació de contrari,
s’entendrà que el nou import manifestat és la minuta objecte del dictamen de la taxació.

Criteri 17.- Recursos contra provisions, interlocutòries, diligències i decrets.
1.- Per la interposició o impugnació en tots els ordres jurisdiccionals, quan no hi hagi
una regulació específica, de recursos de reposició, redreç, queixa i súplica contra les
interlocutòries, provisions, decrets, diligències d’ordenació i constància o altres
resolucions que no posin fi a la instància, així com pel recurs d’apel·lació, o la seva
oposició contra la qual resolgui els recursos esmentats, es recomanen uns honoraris de
300 €.
2.- Per la interposició d’una petició d’aclariment de qualsevol resolució judicial o
arbitral es recomana minutar 150 €.

Criteri 18.- Segona instància.
1.- Per totes les actuacions corresponents a la segona instància, que no tinguin una
especial regulació en matèria d’honoraris, en tots els ordres jurisdiccionals i tipus de
procediments, incidents, mesures cautelars, qüestions de competència, diligències
preliminars o execucions de sentències o laudes i altres títols d’execució, es recomana
minutar el 40% del que correspondria per a la primera instància, en aplicació d‘aquests
criteris, sobre les pretensions que siguin objecte de l’apel·lació.
Si el resultat és inferior a l’establert en el criteri 17.1, es recomana aplicar aquest criteri.
2.- En qualsevol cas, els honoraris resultants es podran incrementar en un 20% per la
celebració de vista en segona instància, s’hi practiqui o no prova.

Criteri 19.- Recursos de cassació i infracció processal.
1.- En els recursos de cassació i extraordinaris per infracció processal que no tinguin
una especial regulació es recomana minutar el 40% del que correspondria a la primera
instància, en aplicació d’aquests criteris, sobre les pretensions objecte d’impugnació. En
cas que es celebri vista, els honoraris resultants podran incrementar-se un 20%. Si el
recurs no s’admet o es declara desert, per l’escrit d’interposició i les tasques
d’impugnació prèvies a la substanciació del recurs es podrà minutar el 20% del que
correspondria a la substanciació completa.
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2.- Quan es formulin de forma conjunta diversos recursos de cassació o infracció
processal contra una mateixa resolució, es recomana que els honoraris totals a càrrec
d’una mateixa persona no excedeixin l’equivalent als que corresponen a la primera
instància, en aplicació d’aquests criteris.

Criteri 20.- Recurs en interès de llei.
Es recomanen uns honoraris de 1.500 €.

Criteri 21.- Rescissió de sentència a instància del demandat rebel.
Es recomana aplicar l’escala 3 del criteri 7 prenent com a base la quantia del procés en
què s’hagi dictat la sentència que es pretengui rescindir. Si el tribunal acorda la rescissió
De la sentència ferma, les successives actuacions processals es podran minutar de forma
separada, d‘acord amb els criteris que resultin aplicables en funció de la naturalesa del
judici.

Criteri 22.- Revisió de sentència o laude arbitral ferm.
Es recomana aplicar l’escala 3 del criteri 7 prenent com a base la quantia litigiosa del
procés en què s’hagi dictat la sentència o laude que es pretengui rescindir. Si el tribunal
acorda la rescissió de la sentència o laude arbitral ferm, les successives actuacions
processals es podran minutar de forma separada, d’acord amb els criteris que resultin
aplicables en funció de la naturalesa del judici.

Criteri 23.- Actuacions davant el Tribunal Constitucional.
Per la completa tramitació del recurs d’inconstitucionalitat es recomanen uns honoraris
de 900 €, i per l’escrit d‘al·legacions en qüestió d’inconstitucionalitat es recomanen uns
honoraris de 450 €.
Per la tramitació de qualsevol de les modalitats del recurs d‘empara constitucional o
conflictes negatius o de competències, es recomanen uns honoraris de 1.500 €. Si
s’admet prova s’incrementaran aquests honoraris en un 10%, i s’aplicarà igual
increment si es produeix acumulació. Si el recurs no és admès, es recomana percebre el
50% dels honoraris corresponents. Els lletrats que dirigeixen el demandat o el
coadjuvant poden minutar el 60% dels honoraris corresponents al recurs.
Per tota la tramitació de l’incident de suspensió de l’acte administratiu dels poders
públics pel qual es formula el recurs d‘empara es pot percebre el 20% dels honoraris
corresponents al recurs. En cas d’incidents sobre indemnització per causa en els danys
derivats de la denegació o concessió de la suspensió de l’acte administratiu, s’aplicarà
l’escala corresponent als incidents.
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TÍTOL III –ORDRE JURISDICCIONAL CIVIL

Criteri 24.- Subsidiarietat dels criteris reguladors de l’ordre jurisdiccional civil.
Els criteris en matèria d’honoraris de l’àmbit jurisdiccional civil són d’aplicació
supletòria per a la resta d’ordres jurisdiccionals en tot allò que no estigui expressament
previst.

Criteri 25.- Criteris generals de determinació de la quantia per raó de la matèria.
Sense perjudici de la quantia fixada per les parts en el procés, que serà prevalent en cas
de taxació de costes sempre que no contradigui aquests criteris, les regles per a
determinar-la, als sols efectes de càlcul d’honoraris, són les següents:
a) Reclamació de quantitat: es recomana prendre com a base de càlcul el que resulti del
criteri 11.
b) Obligacions de fer o no fer: es recomana prendre com a base el cost d’allò que es
demani i, si s’escau, l’import dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment. Si no
pot ser avaluat econòmicament, es recomana una base de 20.000 €.
c) Terceries de domini i millor dret: en les terceries de domini es recomana prendre com
a base el valor del bé o del crèdit si aquest és inferior, i en les terceries de millor dret,
l’import del crèdit.
d) Procediments sobre arrendaments: En tots els procediments arrendaticis que tinguin
per objecte la resolució del contracte i recuperació de la possessió del bé, inclosos els
procediments de desnonament per precari, es recomana prendre com a base de càlcul
una anualitat de renda contractual o de renda actualitzada de finca anàloga quan es tracti
d’un contracte de renda antiga. En aquells casos que en la demanda es fixi com a
quantia l’import corresponent al valor cadastral o al valor real de la finca, s’agafarà com
a base el 10% de l’import fixat, sempre que de la documentació acompanyada no es
pugui determinar el valor de la renda actualitzada.
Quan s’exercitin de forma acumulada accions de desnonament per manca de pagament i
reclamació de rendes degudes, la base de càlcul serà d’una anualitat de renda més la
quantitat reclamada en concepte de rendes degudes.
En els procediments en els quals s’exerciten altres accions arrendatícies, com
repercussió per obres i realització d’obres de conservació, es recomana prendre com a
base l’interès litigiós del plet si és avaluable econòmicament, i si no ho fos, una
anualitat de renda. Per les pretensions de revisió de renda es recomana prendre com a
base tres anualitats de la diferència controvertida.
En els supòsits d’enervació de l’acció de desnonament fins a dos dies abans del judici,
es recomanen uns honoraris del 40% del que resultaria cas de celebrar-se el judici. Si
l’enervació es planteja dins dels dos dies previs al judici, es recomana minutar la
totalitat del procediment.
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e) Procediments derivats de la normativa en matèria de propietat horitzontal: en els
procediments tramitats per activitats molestes, nocives, insalubres o il·lícites es
recomana prendre com a base l’interès litigiós, sempre que sigui avaluable
econòmicament i es quantifiqui en l’escrit inicial o en el curs del procediment, tenint en
compte els factors següents: a) el cost econòmic del cessament; b) l’import dels danys i
perjudicis reclamats; c) la renda que s’hauria de pagar per una finca anàloga durant el
temps de privació de l’ús de l’habitatge o local, si l’acció de privació s’hagués exercitat
contra el seu propietari; d) la renda que s’hauria de pagar durant un any per un habitatge
o local de característiques similars si l’acció s’hagués exercitat contra un posseïdor que
no sigui propietari. Si la quantia del procediment restés fixada com a indeterminada, es
recomana prendre om a base de càlcul 20.000 €.
En la resta de procediments, incloent la impugnació d‘acords de la junta de propietaris,
es recomana prendre com a base l’interès litigiós, si aquest és avaluable econòmicament
i es quantifica en l’escrit inicial o en el curs del procediment. Si la quantia del
procediment restés fixada com a indeterminada, es recomana prendre com a base de
càlcul 10.000 €.
f) Procediments derivats de l’article 41 de la Llei hipotecària: Es recomana prendre com
a base el 10% del valor del bé fixat per les parts i en el seu defecte el fixat a la
sentència.
g) Retractes: Es recomana prendre com a base el preu declarat de l’adquisició.
h) Interdictes: En els interdictes de retenir, recobrar i adquirir la possessió es recomana
prendre com a base el 10% del valor del bé o dret fixat per les parts i en el seu defecte el
determinat en la sentència. En els interdictes d’obra ruïnosa es recomana prendre com a
base el valor de l’obra de la qual es pretén la demolició i, respecte a l’interdicte d’obra
nova, un 10% del valor del pressupost de l’obra com a màxim, sempre que estigui
determinat. En defecte de valoració del bé o dret, es recomana prendre com a base una
quantia de 10.000 €.
i) Censos: Es recomana prendre com a base el preu de redempció del cens.
j) Procediments matrimonials i parelles de fet:
En les mesures patrimonials prèvies i coetànies i en els procediments de separació i
divorci de mutu acord, es recomana prendre com a base el resultat d’aplicar les regles
següents:
- Prestacions periòdiques: 12 mensualitats de les pretensions periòdiques
econòmiques.
- Cura i custòdia i règim de visites: una quantia indeterminada de 5.000 €.
- Ús del domicili conjugal: una anualitat de renda de finca anàloga i, a falta de
determinació, una quantia de 5.000 €.
En els procediments de separació i divorci contenciós, modificacions de mesures
definitives, nul·litat civil del matrimoni, reclamació d’aliments i cura i custòdia de fills
menors, es recomana prendre com a base el resultat d’aplicar les regles següents:
-

Prestacions periòdiques: 2 anualitats de la prestació objecte de la
controvèrsia, llevat que la sentència fixi un període inferior, cas en el qual la
quantia serà l’import total de les pretensions econòmiques objecte de
controvèrsia.
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-

Cura i custòdia i règim de visites: una quantia indeterminada de 10.000 €.
Ús del domicili conjugal: una anualitat de renda de finca anàloga i, a falta de
determinació, una quantia de 10.000 €.

En qualsevol cas, en tots aquests procediments s’han de sumar les pretensions que
siguin objecte de controvèrsia d’acord amb les quanties establertes en aquests criteris,
sense perjudici del que resulti del procediment de divisió patrimonial.
Respecte al procediment de nul·litat eclesiàstica, es recomana prendre com a base una
quantia indeterminada de 30.000 € i per a la dispensa de matrimoni rat i no consumat es
recomana minutar 1.000 €. Quan es demani només el reconeixement de l’eficàcia civil
de resolucions dictades per tribunals eclesiàstics, es recomana minutar 500 €.
k) Procediments sobre capacitat o filiació: en tots el procediments de prodigalitat,
filiació, paternitat o maternitat, o pròrroga de la pàtria potestat, es recomana prendre
com a base una quantia indeterminada de 20.000 €. En els procediments sobre capacitat
de les persones es recomana prendre com base una quantia indeterminada de 12.000 €.
l) Oposició a resolucions administratives en matèria de menors: es recomana prendre
com a base una quantia indeterminada de 20.000 €.
ll) Procediments relatius a la divisió judicial de patrimonis, d’herències i divisió de la
cosa comuna: es recomana prendre com a base del càlcul el valor des béns o drets
adjudicats a la part que defensi el lletrat minutant, tenint en compte sempre l’objecte de
la controvèrsia.
m) Impugnació d’acords socials: quan la impugnació es refereixi a partides concretes
dels comptes anuals es recomana prendre com a base de càlcul l’import de la partida o
partides impugnades. Si s’impugnen en el seu conjunt els comptes anuals d’un exercici i
aqueta impugnació no obeeix a raons merament formals, sinó de fons, es podrà prendre
com a base de càlcul dels honoraris el capital social més reserves menys les pèrdues; tot
això referit a l’exercici concret i sempre que el resultat no sigui objectivament
desproporcionat.
Quan els acords socials objecte d’impugnació no tinguin una quantia determinada, es
recomana prendre com a base 30.000 €.
n) Impugnació de laudes arbitrals: Es recomana prendre com a base l’import de la
condemna del laude i si aquest és totalment absolutori, no es pronuncia sobre la
controvèrsia o el pronunciament és de quantia indeterminada, es recomana prendre com
a base la quantia de 20.000 €.
o) Concurs de creditors: Es recomana que el lletrat del creditor instant del concurs i el
del deutor prenguin com a base l’import del passiu de la llista definitiva de creditors, o
bé l’estimació inicial del passiu si la llista no està confeccionada. Es recomana que els
lletrats dels creditors prenguin com a base la quantia del seu crèdit corresponent. Per el
lletrat del deutor en el concurs de creditors necessari i per al lletrat de l’administració
concursal es recomana com a base el 75% del passiu del concurs.
En cas que el concurs necessari fos desestimat, es recomana que la base de càlcul estigui
constituïda per l’import del crèdit del creditor instant del concurs.
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En cas d’acumulació de concursos es recomana prendre com a base la suma dels passius
dels deutes diferents.

Criteri 26.- Escales aplicables.
En funció del tipus de procediment i per raó de la matèria, es recomana aplicar l’escala
que correspongui del criteri 7 d’acord amb les regles següents:
a) Escala 1: actes de conciliació; incidents sense oposició; mesures cautelars sense
oposició; qüestions de competència; mera formulació de la demanda d’execució
provisional i definitiva de títols judicials i no judicials; via de constrenyiment;
petició inicial de procediment monitori, i procediments de separació matrimonial
i divorci de mutu acord.
b) Escala 2: procediments d’execució provisional i definitiva de títols judicials i no
judicials sense oposició; judici canviari sense oposició; mesures provisionals en
procediments matrimonials; exequàtur de resolucions judicials i laudes arbitrals
estrangers; incidents i mesures cautelars amb oposició; designació i remoció
d’àrbitres; incidents concursals i expedients de jurisdicció voluntària.
c) Escala 3: judicis verbals; execució provisional i definitiva de títols judicials i no
judicials amb oposició; judici canviari amb oposició; modificació de mesures
definitives en procediments matrimonials; separació i divorci contenciós;
reclamació d’aliments, cura i custòdia dels fills menors i parelles de fet;
desnonaments; terceries; interdictes; exequàtur; procediments sobre capacitat i
filiació; oposició a les resolucions administratives en matèria de menors i
necessitat d’assentiment en l’adopció i procediments de divisió de patrimoni i
herència.
d) Escala 4: judicis ordinaris; procediments concursals; nul·litat civil i eclesiàstica
del matrimoni; retractes; censos i processos arbitrals.

Criteri 27.- Actes de conciliació en seu judicial.
1.- Per la redacció de la demanda de conciliació e recomana minutar 250 €.
2.- A més, per l’assistència a l’acte de conciliació es recomana minutar 150 €, o bé 300
€ si l’acte de conciliació finalitza amb avinença.

Criteri 28.- Diligències preliminars al judici.
Per les actuacions que es derivin de la sol·licitud d’una diligència preliminar es
recomana minutar uns honoraris de 350 €. En el cas que es formuli oposició a la pràctic
de la diligència preliminar, es recomana incrementar els honoraris un 100%.

Criteri 29.- Procediment monitori.
1.- Per la petició inicial del procediment monitori es recomana aplicar l’escala 1 del
criteri 7, sobre la base constituïda per la quantitat reclamada i amb uns honoraris
recomanats de 270 €, quan l’import resultant sigui inferior.
2.- Per la formulació de l’escrit d’oposició es recomana minutar 270 €.
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3.- Un cop s’hagi presentat l’escrit d’oposició, es recomana minutar separadament les
actuacions corresponents al procés declaratiu que se segueixi, d’acord amb el criteri 30
si és un judici ordinari, o el criteri 31 si és un judici verbal.
4.- En el cas que el deutor requerit no pagui ni comparegui, es recomana minutar de
manera separada les actuacions referents a l’execució despatxada, d’acord amb el criteri
33.

Criteri 30.- Judici ordinari.
1.- Per la intervenció en el judici ordinari i en els procediments que segueixin els tràmits
del judici ordinari i no tinguin un criteri específic, fins a la resolució definitiva que posa
fi a la primera instància, es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7, prenent com a base
de càlcul la quantia del procés d’acord amb les regles del criteri 11.
2.- Es recomana imputar el càlcul d’honoraris de la manera següent:
a) Període d’al·legacions: 50%
b) Audiència prèvia: 20%
c) Judici i,si s’escau, diligències finals: 30%.
3.- Si es formula reconvenció, es recomana minutar de forma separada les actuacions
corresponents a aquesta, aplicant l’escala 3 del criteri 7 sobre la quantia de la demanda
reconvencional. Pels tràmits posteriors al període d’al·legacions es recomana aplicar
l’escala 4 del criteri 7 agafant com a quantia la suma de les pretensions objecte de la
demanda principal i de la reconvencional. Tanmateix això serà aplicable als supòsits en
que les al·legacions o excepcions del demandat es tramitin en la forma prevista per a la
reconvenció.
4.- Si durant el curs del procediment les parts arriben a un acord homologat
judicialment, a més de minutar per les actuacions fetes, es recomana minutar per l’acord
homologat segons l’escala 1 del criteri 7, agafant com a quantia la mateixa del
procediment.

Criteri 31.- Judici verbal.
1.- Per la intervenció en el judici verbal i en els procediments que segueixin els tràmits
del judici verbal i no tinguin un criteri específic, fins a la resolució definitiva que posa fi
a la primera instància, es recomana aplicar l’escala 3 del criteri 7, prenent com a base la
quantia del procés determinada d’acord amb les regles del criteri 11 i amb uns honoraris
recomanats de 500 € quan l’import resultant sigui inferior.
2.- Es recomana que els honoraris de l’advocat/da de l’actora s’imputin de la manera
següent:
a) Demanda i, si s’escau, les actuacions prèvies a la vista: 50%
b) Vista: 50%
3.-Pel que fa a l’advocat/da de la part demandada, es recomana imputar els seus
honoraris integrament a la seva actuació a la vista.
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4.- Si es formula reconvenció, la base de càlcul d’honoraris serà la suma de les
pretensions objecte de demanda principal i reconvencional, i s’hi aplicarà l’escala
recomanada en l’apartat anterior. Tanmateix, això serà aplicable als supòsits en què les
al·legacions o excepcions del demandat es tramitin en la forma prevista per a la
reconvenció.
5.- En el cas que el demandant renuncií a l’acció o desisteixi del procediment, es
recomana que l’advocat/da de la part demandada meriti el 25% dels honoraris
corresponents al judici verbal quan la renúncia o el desistiment es comuniquin al
demandat, al seu procurador o procuradora, o al seu advocat o advocada dins dels cinc
primers dies posteriors a la citació per a la vista. Si la comunicació de la renúncia o del
desistiment s’efectua quan ja ha transcorregut el termini esmentat, però abans que es
celebri la vista, es recomana que en meriti el 50%. Aquestes recomanacions també seran
aplicables quan el demandat renuncií a l’acció que hagués pogut exercitar en la
demanda reconvencional o quan desisteixi de la reconvenció.
6.- Si durant el curs del procediment les parts arriben a un acord homologat
judicialment, a més de minutar per les actuacions fetes, es recomana minutar per l’acord
homologat segons l’escala 1 del criteri 7, agafant com a quantia la mateixa del
procediment.

Criteri 32.- Mesures cautelars i incidents en general.
1.- Per les intervencions en mesures cautelars i incidents en general que tinguin un
contingut econòmic propi i determinat i en les quals no es formuli oposició, es
recomana aplicar l’escala 1 del criteri 7 sobre la quantia pròpia de l’incident, o bé
l’escala 2 del criteri 7 en el cas que hi hagi oposició.
2.- Quan la mesura cautelar o incident no tingui un contingut econòmic propi i
determinat, es recomana aplicar les escales anteriors, segons es formuli o no oposició,
sobre la quantia del procediment principal. No obstant això, quan la quantia del
procediment principal sigui superior a la base recomanada pel criteri 15 pels
procediments de quantia indeterminada, es prendrà com a base de càlcul aquesta última
xifra.

Criteri 33.- Execució provisional i definitiva de títols judicials i no judicials,
interlocutòria de quantia màxima, execució de bens hipotecats i pignorats i judici
canviari.
1.- Per la demanda i resta d’actuacions fins a l’inici de la via de constrenyiment, quan
no hi hagués oposició, es recomana minutar el resultat d’aplicar l’escala 2 del criteri 7
sobre la base de càlcul constituïda per la quantia per la qual s’hagi despatxat execució,
incloent els interessos i costes fixats provisionalment.
2.- Quan es formuli oposició a l’execució provisional o definitiva, ja sigui per motius
processals o de fons, es recomana aplicar sobre la base d càlcul l’escala 3 del criteri 7 o
bé l’escala 2 quan es formuli oposició a actes concrets d’execució. Si es formula
oposició per ambdós motius (processal i de fons) i totes dues oposicions s’estimessin o
desestimessin amb costes, els honoraris derivats de l’oposició per motius formals no
podran superar el 20% dels que correspondrien a l’oposició per motius de fons.
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3.- Per la mera formulació de la demanda, es recomana aplicar sobre la base de càlcul,
constituïda per la quantitat despatxada, l’escala 1 del criteri 7.
4.- Per la via de constrenyiment, fins a la subhasta dels bens embargats, es recomana
minutar, a més, el resultat d’aplicar l’escala 1 del criteri 7 sobre la quantia per la que es
segueixi la via de constrenyiment d’acord amb la distribució següent:
- Per les diligències practicades des de l’inici del procediment de constrenyiment
fins a la petició del lliurament o de realització de béns embargats, es meritarà el 50% del
resultat de l’escala.
- Per les restants diligències del procediment de constrenyiment fins a la
celebració de la subhasta inclosa, es meritarà el 50% restant.
5.- En els supòsits d’enervació de l’execució dirigida contra l’habitatge familiar
especialment hipotecat, es recomana minutar un 20% dels honoraris que correspondrien
per la tramitació completa del procediment. Quan s’hagués assenyalat data de subhasta,
aquest percentatge es podrà incrementar fins al 40%. En cap cas l’import dels honoraris
podrà superar la quantia de l’enervació.

Criteri 34.- Exequàtur de resolucions judicials i laudes arbitrals estrangers.
Per la sol·licitud d’exequàtur es recomana minutar el que resulti d’aplicar l’escala 2 del
criteri 7 sobre la quantia de l’assumpte. En el cas de concessió de l’exequàtur, es
recomana minutar les actuacions successives a l’execució de manera separada, d’acord
amb el que preveu el criteri corresponent.

Criteri 35.- Expedients de jurisdicció voluntària.
1.- En els procediments de jurisdicció voluntària que no esdevinguin contenciosos, es
recomanà aplicar l’escala 2 del criteri 7 sobre una base de 12.000 €. Excepcionalment i
quan la quantia del procediment sigui avaluable econòmicament i vingui determinada en
l’escrit inicial, aquesta serà la base de càlcul a efectes d’honoraris.
2.- En el cas que es formuli oposició i que el procediment es transformi en contenciós,
es recomana minutar d’acord amb l’escala que correspongui al tipus de procediment.

Criteri 36.-Concurs de creditors
1.-Es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la quantia del procés, imputant els
honoraris de la forma següent:
a) Fase comuna del concurs: 75%
b) Fase conveni: 15%
c) Secció de qualificació: 10%
A més, en cas que s’obri la fase de liquidació, es recomana incrementar els honoraris
resultants d’aplicar l’escala 4 del criteri 7 en un 10% addicional, corresponent a aquesta
fase.
2.-En el concurs de creditors necessari, es recomana que el lletrat/da del creditor instant
del concurs, encara que hi hagi un canvi de lletrat/da, minuti per la fase comuna el 35%
del resultat d’aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la quantia del procés. I si hi hagués
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oposició del deutor, es recomanaria minuti de forma íntegra el 50% corresponent a la
fase comuna.
3.- Per totes les actuacions que es tramitin d’acord amb l’incident concursal, es
recomana aplicar l’escala 2 del criteri 7, prenent com a base la quantia de l’incident. Si
no té quantia pròpia es recomana prendre com a base una quantia de 30.000 €.
4.- En l’oposició al conveni, es recomana minutar el que resulti d’aplicar l’escala 1 del
criteri 7 sobre el passiu definitiu del concurs.

Criteri 37. Separació i divorci de mutu acord.
1.- En els procediments matrimonials i de parelles de fet de mutu acord que es limitin a
la redacció de demanda i un conveni regulador senzill es recomana minutar 1.500 €. Per
la redacció de proposta de conveni regulador senzilla es recomana minutar 1.000 €.
2.- En el cas que no sigui aplicable l’apartat anterior, es a dir, quan el procediment de
mutu acord no es limiti a la redacció de demanda i un conveni regulador senzill, es
recomana aplicar l’escala 1 del criteri 7 sobre la base de càlcul determinada per les
quanties del 1er paràgraf del criteri 25.j.).
3.- En el cas de conversió de procediment contenciós a mutu acord, es recomana
minutar el que correspondria per la totalitat del procediment contenciós amb una
reducció del 20%.

TÍTOL IV - ORDRE JURISDICCIONAL PENAL

Criteri 38.- Disposició general.
1.- Els honoraris relatius a les actuacions realitzades en cadascuna de les fases de tots
els procediments penals es poden calcular mitjançant l’aplicació de diferents increments
o factors de correcció sobre els diversos imports fixos establerts per a cadascuna de les
actuacions. Aquets factors s’han d’aplicar tenint en compte la pena corresponent al tipus
penal que es tracti, el nombre de delictes imputats i el temps esmerçat en cadascuna de
les actuacions processals o sessions de judici oral.

Criteri 39.- Instrucció de la causa.
1.- Assistència al detingut. Per l’assistència al detingut, tant al jutjat com a les
dependències policials, es recomana minutar 300 €. S’entén per assistència al detingut
tant la pròpia declaració policial o judicial, com qualsevol altra diligència a la qual
assisteixi el lletrat en interès del detingut.
2.- Procediment d’habeas corpus: per la tramitació del procediment es recomana
minutar 500 €. Si l’actuació del lletrat o la lletrada es limita a la redacció de l’escrit de
sol·licitud d’iniciació del procediment, es recomana minutar 200 €.
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3.- Assistència a la pràctica de diligències al jutjat d’instrucció: per l’assistència a la
pràctica de diligències d’investigació realitzades davant el jutjat d’instrucció o la
compareixença de l’article 505 LECr. es recomana minutar 300 €.
4.- Redacció d’escrits en la fase d’instrucció:
4.1.- Per la redacció de denúncia senzilla, limitada a exposar els fets sense
complexitat es recomana minutar 300 €.
4.2.- Per la redacció de denúncia amb exposició de fets de certa complexitat, o
en la qual es demani la pràctica de diligències d’investigació o de prova es recomana
minutar 500 €.
4.3.- Per la redacció de querella es recomana minutar 900 €.
4.4.-Per la redacció d’escrits de pur tràmit, com la personació, la petició de
testimoni o còpies de les actuacions, la comunicació de canvi de domicili, la petició de
suspensió de la pràctica de diligències, l petició de taxació de costes,etc.,es recomana
minutar 100 €.
4.5.- Per la redacció d’escrits que no siguin de pur tràmit, es a dir, amb
incidència en el procediment, com el relatiu a la situació personal de l’imputat, la
sol·licitud de pràctica de diligències d’investigació o de prova, que promouen qualsevol
tipus d’incident com la recusació, qüestions de competència, prejudicialitat, recusació,
etc.,es recomana minutar 300 €.
4.6.- Per la redacció d’escrit raonat i motivat que sol·licita el sobreseïment i/o
l’arxiu de les actuacions es recomana minutar 450 €.
5.-Sobreseïment del procediment: quan la causa conclogui mitjançant interlocutòria
d’arxiu o sobreseïment, es recomana minutar aplicant una reducció del 50% dels
honoraris que correspondrien a la fase plenària, excepte en aquells casos que es
produeixi una vegada iniciat l’acte de judici, en què la reducció serà del 30%. En tot
cas, caldrà ponderar-se la feina feta per la lletrada o lletrat.

Criteri 40.- Procediment abreujat.
1.-Redacció dels escrits d’acusació i defensa: Per la redacció dels escrits d’acusació en
els que es sol·licita l’obertura del judici oral, o bé l’escrit de defensa, es recomana
minutar 600 €.
2.-Judici oral: per la preparació, assistència i intervenció, qualificació definitiva i
informe al judici oral, incloses les qüestions prèvies que es puguin formular, es
recomana minutar 1000 €. En cas que hi hagi conformitat, es recomana aplicar una
reducció del 30%.

Criteri 41.- Judici ràpid.
1.-Instrucció: per la instrucció en el judici ràpid, inclosa la sol·licitud d’obertura de
judici oral i l’escrit o sol·licitud oral d’acusació o defensa, es recomana minutar 500 €.
En cas de conformitat davant el jutjat d’instrucció, es recomana minutar per tot el
procediment 600 €.
2.-Judici oral: per la preparació, assistència i intervenció, qualificació definitiva i
informe al judici oral, incloses les qüestions prèvies que es puguin formular, es
recomana minutar 600 €. En cas de conformitat, s’aplicarà una reducció del 30%.
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Criteri 42.- Judicis per violència de gènere.
1.-Assistència a declaracions: Per l’assistència a la víctima o a l’imputat, tant a la
comissaria de policia com al jutjat, es recomana minutar d’acord amb el que estableix el
criteri 39.
2.- Compareixença de l’article 544,ter LECr: per la sol·licitud i compareixença per
l’adopció de mesures cautelars restrictives de llibertat i drets i/o de caràcter econòmic
(art.544 bis i ter núm.6 i 7 de la LECr.) sol·licitades en qualsevol moment processal,
tant per l’advocat/da acusador/ra com per el defensor/ra, es recomana minutar d’acord
amb el que estableix el criteri 39,3.

Criteri 43.- Sumari ordinari.
1.-Escrit que evacua el tràmit d’instrucció del sumari: Es recomana minutar 200 €. Si en
el mateix escrit se sol·licita la revocació de la interlocutòria de conclusió del sumari,
amb sol·licitud de diligències, es recomana minutar, a més, 200 €.
2.-Qualificació provisional: per la redacció dels escrits de qualificació provisional i
proposició de prova, tant de l’acusació com de la defensa, es recomana minutar d’acord
amb el criteri 41.1.
3.- Escrits de previ i especial pronunciament: es recomana minutar 300 €.
4.-Judici oral: per la preparació, assistència, intervenció, qualificació definitiva i
informe al judici oral es recomana minutar 1.500 €. En cas que hi hagi conformitat es
recomana aplicar una reducció del 40%.

Criteri 44.- Procediments de la Llei del jurat.
1.-Compareixença per a la concreció i trasllat de la imputació: si a la compareixença no
es formulen al·legacions, es recomana minutar 150 €. Si es formulen o se sol·liciten
noves diligències o bé una petició raonada de sobreseïment, es recomana minutar 200 €.
2.- Audiència preliminar: per l’assistència a l’audiència preliminar, sense pràctica de
prova, es recomana minutar 150 €. Quan s’hi practiqui prova, es recomana minutar 300
€. Si a l’audiència es plantegen qüestions prèvies, es recomana minutar, a més, 200 €.
3.- Assistència a sessions d’interrogatori, recusació i selecció de jurats: Es recomana
minutar 230 € per cada sessió.
4.- Determinació de l’objecte del veredicte: per la intervenció en el tràmit d’audiència
per la determinació de l’objecte del veredicte, e recomana minutar 250 €.
5.- Escrits d’acusació i defensa: per la redacció dels escrits d’acusació i defensa es
recomana minutar d’acord amb el criteri 41.1.
6.- Judici oral: per la preparació i assistència al judici oral, es recomana minutar 1.200 €
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Criteri 45.- Judici de Faltes.
1.-Denúncia: Per la redacció de la denúncia es recomana minutar d’acord amb el que
estableix el criteri 39,4.
2.-Pensió provisional i formació de la interlocutòria de quantia màxima: per la
sol·licitud i tramitació de la pensió provisional derivada d’accidents de trànsit i per la
formació de la interlocutòria de quantia màxima es recomana minutar 300 €
3.- Assistència al judici de faltes. Per l’assistència i intervenció al judici de faltes es
recomana minutar 400 €. Quan s’hi assisteixi en la doble qualitat de denunciant i
denunciat es recomana minutar 450 €.

Criteri 46.- Jurisdicció de menors.
Es recomana minutar d’acord amb la complexitat i la transcendència de l’assumpte, la
gravetat de les mesures sol·licitades pel fiscal i la intervenció del lletrat en el
procediment en base a les regles següents:
1.-Instrucció:
1.1.-Assistència al menor detingut: Es recomana minutar d’acord amb el criteri 38,1.
1.2.-Escrits: pels escrits de tràmit raonats, es recomana minutar d‘acord amb el criteri 39.4.
1.3.- Mesures cautelars: per l’audiència prèvia a l’adopció de les mesures i per l’assistència a la
compareixença d’adopció de mesura d’internament es recomana respectivament minutar 350 €.

2.-Audiència:
2.1.- Escrit d’al·legacions: es recomana minutar 400 €.
2.2.- Assistència a la compareixença: si el/la lletrat/da del menor mostra la seva conformitat
amb el fiscal, es recomana minutar 300 €.
2.3.-Assistència a l’audiència. Es recomana minutar 450 €. Si hi ha conformitat s’aplicarà una
reducció del 30%.

Criteri 47. Responsabilitat civil.
1.- Pel complement de responsabilitat civil en tots els procediments penals es recomana
minutar el resultat d’aplicar l’escala 3 del criteri 7 sobre la quantia de la indemnització,
en els termes previstos al criteri 31 pel judici verbal civil i d’acord amb el criteri 11.1.
2.- Pel que fa a la segona instància, no s’entendrà pretensió específica de l’apel·lació la
reiteració en aquesta instància de la reclamació de responsabilitat civil ja efectuada en
primera, quan l’objecte principal de l’apel·lació sigui la condemna penal.

Criteri 48.- Recurs d’apel·lació
1.- Per la interposició o impugnació de recursos d’apel·lació contra les resolucions del
jutjat d’instrucció i sentències dictades en judici de faltes es recomana minutar 350 €. Si
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el recurs ha estat precedit d’un recurs de redreç i no es subsidiari, es recomana minutar
200 €.
2.- Per la interposició o impugnació de recursos d’apel·lació contra les sentències
dictades pel jutjat penal es recomana minutar 900 €.
3.- Per l’assistència a la vista del recurs d’apel·lació es recomana minutar 300 €.

Criteri 49.- Recurs de cassació.
1.- Per la preparació del recurs de cassació davant l’Audiència Provincial o el Tribunal
Superior de Justícia es recomana minutar 300 €.
2.- Per l’escrit d’interposició del recurs de cassació per infracció de llei o trencament de
forma, o la seva impugnació, es recomana minutar 1.200 €, o bé 1.800 € si el recurs
s’interposa per tots dos motius.
3.- Per la preparació i assistència a la vista del recurs de cassació, es recomana minutar
1.800 €.

Criteri 50.- Recurs de revisió.
1.- Per la redacció de l’escrit en què es promou el recurs de revisió, es recomana
minutar 300 €.
2.- Per la redacció de l’escrit d’interposició del recurs de revisió es recomana minutar
650 €.
3.- Per l’assistència a la vista es recomana minutar 1.000 €.

Criteri 51.- Factors correctors als procediments penals.
Es recomana l’aplicació dels increments següents per a la determinació dels honoraris
professionals a les actuacions que correspongui i en tots els procediments penals:
Factor 1. Increment per raó de la pena, incloses les inhabilitacions professionals:
- Pena de 2 a 6 anys: increment del 20%
- Pena de 6 a 10 anys: increment del 30%
- Pena de 10 a 20 anys: increment del 40%
Factor 2. Increment pel nombre de delictes imputats:
- 2 delictes: increment del 30%
- Entre 3 i 6 delictes: increment del 50%
- Més de 6 delictes: increment del 100%
Factor 3. Increment per raó del temps esmerçat en cada sessió (assistències, diligències
policials o judicials i audiències):
- Més de 2 hores: increment del 20%
- Més de 3 hores: increment del 30%
- Mitja jornada: increment del 35%
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Factor 4. Increment pel nombre de sessions de la vista o judici oral:
- 2 sessions: increment del 25%
- Entre 3 i 5 sessions: increment del 40%
- Entre 6 i 7 sessions: increment del 50%
- Més de 7 sessions: increment del 100%

TÍTOL V. ORDRE JURISDICCIONAL SOCIAL

Criteri 52.- Conciliacions en matèria laboral.
1.- Per la redacció de la papereta o sol·licitud de conciliació, sense especial complexitat,
es recomana minutar 150 €.
2.- Per l’assistència a l’acte sense avinença es recomana minutar 200 €, i si hi ha
avinença , es recomana aplicar l’escala 2 del criteri 7 prenent com a base un any de
salari més els salaris de tramitació.

Criteri 53.- Reclamacions de quantitat.
1.- Es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la base de càlcul que correspongui
segons les regles estableres pel criteri 11.1.
2.- En els procediments de reclamació de quantitat per antiguitat, de complements
salarials, reclamació de recàrrecs per contingències de la Seguretat Social,
reclassificacions i altres, s’ha de tenir en compte la possibilitat de la seva futura
meritació i la seva hipotètica consolidació, i fixar la base en una anualitat del seu import
multiplicada per cinc.

Criteri 54.- Impugnació de sancions disciplinàries.
Es recomana aplicar l’escala 3 del criteri 7 sobre la base constituïda per l’import de la
sanció, sempre que aquesta tingui contingut econòmicament avaluable. No obstant això,
s’ha de tenir en consideració la gravetat de la sanció, les possibles repercussions
posteriors sobre l’expedient personal dels sancionats, les eventuals mesures
disciplinàries ulteriors relacionades amb la sanció, la categoria professional i salarial de
l’expedientat, la seva antiguitat a l’empresa, etc.

Criteri 55.- Reclamacions per acomiadament i altres resolucions contractuals.
1.- Es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la indemnització i els salaris de
tramitació. En el cas de readmissió del treballador en el seu lloc de treball, es recomana
minutar sobre la base del salari anual més els que es meritin durant la tramitació
processal.
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2.- Quan es tramiti un incident de no admissió, es recomana minutar-ho separadament,
prenent com a base de càlcul recomanada un 20% de la indemnització més els salaris de
tramitació.
3.- Quan es tracti de reclamacions a l’Estat de pagament de salaris de tramitació, es
recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la quantitat reclamada.
4.- En el cas d’acomiadament nul per vulneració dels drets fonamentals, es recomana
aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la indemnització que correspondria per
l’acomiadament improcedent, més la indemnització addicional legalment prevista i més
els salaris de tramitació.

Criteri 56.- Reclamacions de la Seguretat Social.
1.- Per la intervenció en les reclamacions per prestacions periòdiques o pensions
vitalícies, es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7, prenent com a base tres anualitats
de la prestació.
2.- Per la intervenció en les reclamacions d’indemnització a preu fet, reintegrament de
despeses, sancions i d’altres prestacions, es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7,
prenent com a base la quantitat reclamada.
3.- Per la reclamació de sancions per la manca de l’obligació de segellar davant l’oficina
de l’INEM, es recomana prendre com a base l’import de la sanció.
4.- Per la intervenció davant d’una possible capitalització per manca d’afiliació o
cotització a la Seguretat Social, es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7, prenent com
a base l’import de la capitalització.

Criteri 57.- Altres processos laborals en conflictes individuals.
1.- Per a la minutació dels processos que se segueixin per les modalitats processals
especials, com els judicis per a la fixació individual o plural de data de gaudi de
vacances, procediments relatius a la mobilitat funcional i geogràfica i de les
modificacions substancials de les condicions de treball, permisos per lactància i
reducció de jornada per motius familiars, impugnació de convenis col•lectius o d’estatus
sindicals, matèria electoral i tutela dels drets de llibertat sindical i demés drets
fonamentals, si tenen contingut clarament quantificable, es recomana aplicar l’escala 4
del criteri 7. Quan el procediment no tingui una base econòmicament quantificable, es
recomana prendre com a base de càlcul 10.000 €.
2.- Si s’assoleix l’avinença en seu judicial, es recomana minutar fins a un 80% del
resultat dels apartats anteriors.

Criteri 58.- Procediments en matèria de conflictes col•lectius.
Es recomana aplicar l’escala 4 del criteri 7 prenent com a base la suma de les
conseqüències del conflicte de tipus econòmic avaluable. Si les conseqüències del
conflicte no tenen un interès econòmic avaluable, es recomana prendre com a base una
quantia indeterminada de 20.000 €.
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Criteri 59.- Execució de sentències.
1.- Per l’escrit de sol·licitud d’execució, es recomana minutar 300 €. Per la resta
d’actuacions en la fase executiva es recomana aplicar l’escala 1 del criteri 7 sobre la
quantitat per la que s’ha despatxat execució en el supòsit que no hi hagi oposició; i
l’escala 2 del criteri 7, cas que s’hagi formulat oposició.
2.- Per la via de constrenyiment inclosa, si s’escau, la subhasta, es recomana minutar, a
més, l’escala 1 del criteri 7 sobre la quantia per la que es segueixi la via de
constrenyiment.

TÍTOL VI. ORDRE JURISDICCIONAL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

Criteri 60.- Mesures cautelars i incidents
En matèria de sol·licitud i modificació de mesures cautelars, tramitació d’incidents i en
tot allò que no estigui expressament previst en els criteris que segueixen, es recomana
aplicar el que es preveu a la jurisdicció civil i, en especial, pel criteri 32.

Criteri 61.- Procediment contenciós administratiu.
Per tota la tramitació del procediment contenciós administratiu, en primera o única
instància, sense incidents i recursos que es minutaran per separat, es recomana aplicar
l’escala 4 del criteri 7 sobre el valor econòmic real de la pretensió objecte de litigi. Es
recomana distribuir els honoraris de la manera següent:
a) Per l’estudi i viabilitat i l’escrit que sol·licita que es tingui per interposat el
recurs, el 10%.
b) Pel període de controvèrsia, el 50%
c) Per la fase probatòria, el 20%
d) Per l’assistència a la vista o la formulació de les conclusions escrites, el 20%.

Criteri 62.- Procediment abreujat.
1.- Per tota la tramitació del procediment abreujat o procediments especials es recomana
aplicar l’escala 4 del criteri 7 sobre la base de càlcul constituïda pel valor econòmic real
de la pretensió objecte de litigi, o bé sobre la base de 13.000 € quan no e pugui
determinar la quantia.
2.- En cas que la resolució impugnada comporti la imposició d’una multa per infracció
de normes de trànsit, es recomana que l’import dels honoraris no ultrapassin la quantia
de la multa.

Criteri 63.- Execució.
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1.- Per l’execució, sigui provisional o definitiva, es recomana aplicar l’escala 1 del
criteri 7 sobre la quantitat per la que s’ha despatxat execució, en el supòsit no hi hagi
oposició. Si hi ha oposició es recomana aplicar l’escala 2 del criteri 7.
2.- Per la via de constrenyiment inclosa, si s’escau, la subhasta, es recomana minutar, a
més, l’escala 1 del criteri 7 sobre la quantia per la que es segueixi la via de
constrenyiment

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Aquests criteris entren en vigor el dia 1 de gener de 2011, i s’han d’aplicar a les minutes
derivades dels procediments, recursos i incidents que s’iniciïn amb posterioritat a la data
d’entrada en vigor.
Als efectes de determinació dels honoraris professionals dels procediments, recursos i
incidents iniciats amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquests criteris, seran
d’aplicació els criteris orientadors vigents en cada moment.

